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Tato kniha je věnována mnoha tvrdě pracujícím dobrovolníkům komunity Joomla!, 
jejichž nadšený zápal dennodenně obnovuje autorovu víru v lidstvo.

K2053.indd   19K2053.indd   19 23.5.2013   11:08:4523.5.2013   11:08:45



K2053.indd   20K2053.indd   20 23.5.2013   11:08:4523.5.2013   11:08:45



Předmluva

Vývoj systému Joomla! zahrnuje širokou škálu činností. Jeden projekt se může týkat jednodu-
chého přepsání souboru, které má změnit způsob prezentace stránky. Jiný projekt může vytvářet 
rozšíření s mnoha komponentami, pluginy nebo moduly. Ačkoliv žádná kniha nemůže poskyt-
nout všechno všem, tato kniha obsahuje užitečné informace široké škále lidí od začátečníků bez 
jakýchkoliv zkušeností s vývojem v systému Joomla! až po zkušené vývojáře, kteří potřebují ve 
verzi 2.5 začít rychle pracovat.

Zkušení uživatelé Joomla!, nováčci 
v programování 
Už jste pravděpodobně byli v situacích, kdy jste zjistili, že pouhá změna parametrů nestačí na 
to, aby vaše stránka vypadala tak, jak si přejete. Nebo možná potřebujete rozšíření, které se 
zcela zásadně liší od toho, co byste našli v adresáři JED (Joomla! Extensions Directory). Pokud 
tomu tak je, pak vám tato kniha pomůže začít s upravováním systému Joomla! psaním PHP 
kódů. Pro elementární vývoj v systému Joomla! NENÍ naprosto zapotřebí, abyste byli odborníky 
v programování. Uvědomte si, že systém Joomla! byl vyvinut nejen proto, abyste mohli vytvářet 
webové stránky bez jakýchkoliv znalostí PHP nebo MySQL, ale také abyste mohli provádět řadu 
úprav i s velmi skromnými znalostmi vývoje. Budete příjemně překvapeni, co všechno zmůžete 
s docela malým množstvím kódu a jak rychle se můžete naučit to, co budete potřebovat k roz-
šíření flexibility a funkčnosti systému Joomla!.
Tato kniha předpokládá, že o programování v PHP nebo v MySQL nevíte zhola nic. Vše, co 
budeme dělat, si vysvětlíme od základů. Uvádíme zde rovněž odkazy na volně dostupné zdroje, 
abychom vám umožnili lepší studium této problematiky.

Zkušení programátoři webových stránek, 
nováčci v systému Joomla!
V tomto případě již máte základní technické znalosti, abyste se do toho mohli pustit. Potřebujete 
pouze vědět, jak Joomla! pracuje. Tato kniha je uspořádaná tak, abyste mohli tyto informace 
rychle nalézt. Ačkoliv zde uvádíme některé základní informace o PHP a MySQL, kniha je uspo-
řádaná tak, abyste mohli úseky, které již znáte, prostě přeskočit a mohli se soustředit na kon-
krétní informace o systému Joomla!. Rovněž zde vysvětlíme různé volby v celkové architektuře 
systému Joomla!, aby bylo jasné, proč byl tento program navržen právě takto.
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Když potřebujete rychle začít ve verzi 2.5
Verze 1.6 systému Joomla! se podstatně liší od veze 1.5 především z pohledu vývojáře. Verze 1.7 
a 2.5 se liší od verze 1.6 jen inkrementálně. Tato kniha se zaměřuje pouze na verze 1.6/1.7/2.5 
systému Joomla!. Kde je to vhodné, uvádíme rozdíly od verze 1.5 zvýrazněným stylem.

Když potřebujete vědět více o tom, 
jak Joomla! funguje a jak vyvíjet rozšíření
Tato kniha vám poskytne množství znaleckých pohledů nejen do problematiky, jak systém 
Joomla! funguje, ale také proč byl navržen právě takto. V rámci každého velkého a komplex-
ního balíčku, jako je systém Joomla!, existuje množství přijatých rozhodnutí o projektu, které 
mají pro vývojáře zásadní důsledky. Když pochopíte, jak vše funguje a jaké jsou nejlepší postupy 
ve vývoji systému Joomla!, umožní vám to psát taková rozšíření, která dokážou plně využívat 
výhod tohoto systému a jeho architektury a která bude jednoduché modifikovat a dále vyvíjet. 

O čem tato kniha není
Tato kniha obecně nezahrnuje šablony Joomla! a nezabývá se problematikou vývoje. Rovněž 
nepojednává o tom, jak systém Joomla! používat. K tomuto tématu existují jiné samostatné 
knihy, které se tohoto úkolu zhošťují velmi dobře.
Vývojáři pracující v systému Joomla! používají různé nástroje, jako je PHP, SQL, XHTML, CSS 
nebo JavaScript. Většina toho, o čem pojednává tato kniha, v sobě zahrnuje psaní kódu PHP. 
Nepředpokládáme, že by čtenář již znal programování v PHP nebo SQL a kód, který v této knize 
používáme, průběžně vysvětlujeme. Avšak tato kniha se nepokouší čtenáře naučit kódy PHP 
a SQL do hloubky. Tam, kde je to vhodné, odkazujeme čtenáře na další zdroje, které mohou 
uvedené informace doplnit.

Jak je tato kniha uspořádaná
Uspořádání této knihy je směrem od jednoduchého ke složitému. Pokud jste v systému Joomla! 
zkušení vývojáři, můžete první dvě kapitoly jen prolistovat a začít až třetí kapitolou. Pokud 
nejste tak zkušení, bude pro vás nejlepší prokousat se postupně všemi kapitolami, i když byste 
možná chtěli přeskočit některé z podrobností, ve kterých se zabýváme pokročilejšímí úvahami 
o návrzích.
Záměrem této knihy je také to, aby se dala jednoduše použít i jako referenční příručka. Pokud 
budete začínat s projektem typu plugin, můžete jít přímo na kapitolu 5 a pak teprve podle potřeby 
a vašich zkušeností čerpat z předchozích kapitol.
Tato kniha obsahuje řadu podrobností s dalšími informacemi včetně výkladu o tom, proč sys-
tém Joomla! funguje právě takto, o dodatečných informacích týkajících se bezpečnosti i o jiných 
důležitých otázkách a tématech, která nejsou nezbytně nutná pro to, abyste ve čtení této knihy 
mohli pokračovat. Tyto podrobnosti vám usnadní volbu, zda číst témata, která vás mohou zají-
mat, anebo zda je přeskočit. Ke kterémukoliv z nich se můžete vrátit později.
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Každý způsob vývoje obsahuje kurz krok za krokem. Autoři jsou přesvědčeni, že nejlepším 
způsobem, jak něčemu porozumět, je vytvořit funkční vzorek. Každý krok kurzu je podán tak, 
abyste rozuměli tomu, co děláte a proč to děláte.

Problém vývoje webových stránek: 
Příliš mnoho věcí, které je třeba znát
Jedním z náročných aspektů vývoje webových stránek – zvláště pro začátečníky – je množ-
ství témat, která potřebujeme alespoň trochu znát. Například v typickém vývojovém projektu 
v systému Joomla! budeme téměř jistě pracovat s kódem PHP a s příkazy SQL. Práce s jazykem 
HTML a XML je zcela běžná a někdy budete potřebovat znalost stylů CSS a jazyka JavaScript. 
Abyste připravili na svém počítači pracovní prostředí, budete potřebovat nainstalovat a nakon-
figurovat webový server, jako je Apache nebo Microsoft Internet Information Services (IIS), 
a rovněž nainstalovat a nakonfigurovat funkční software pro PHP a MySQL.
To je docela dost témat, která by bylo třeba znát – a to jsme se systémem Joomla! ještě ani neza-
čali! Každé z těchto témat by stačilo na samostatnou knihu a nikdo nemůže reálně doufat, že 
by mohl být odborníkem na všechno.
Naštěstí pro vývoj programů v systému Joomla! nepotřebujete být expertem v žádném z těchto 
oborů. Avšak je třeba vědět, jak tato témata spolu souvisejí, a mít o každém s nich po ruce dost 
informací, abyste se mohli pustit do práce.
Tato kniha nepředpokládá, že máte hluboké znalosti ve kterémkoliv z těchto oborů. Cokoliv 
o nich budete potřebovat vědět, vám vysvětlíme za pochodu. Aby se rozsah této knihy dal zvlád-
nout, poskytujeme vám jen ty informace, které potřebujete k porozumění předkládaného materi-
álu. Po nich následuje seznam zdrojů, které vám umožní daný předmět pochopit do větší hloubky.

Co je nového ve verzi Joomla! 2.5
Verze 1.6 systému Joomla! byla vydaná v lednu roku 2011. Od verze 1.5 se lišila v mnoha důleži-
tých věcech. Počínaje verzí 1.6 se projekt Joomla! zavázal k vydání nové verze každých šest měsíců 
a k nové dlouhodobé podpoře (long-term-support LTS) každých osmnáct měsíců. Výsledkem 
bylo, že verze 1.7 vyšla v červenci roku 2011 a verze 2.5 v lednu roku 2012.
Proč poskočilo číslo verze z 1.7 hned na 2.5? Bylo to proto, aby všechna vydání LTS mohla být 
číslována ve formátu X.5, kde X znamená číslo hlavního vydání. Verze 1.5 byla verzí vydání 
LTS. Verze 2.5 je verzí vydání LTS pro řadu 1.6/1.7/2.5. Verze 3.5 (chystaná na červenec 2013) 
bude příštím vydáním LTS po verzích 3.0 (červenec 2012) a 3.1 (leden 2013).
Tato kniha se zabývá systémem Joomla! verze 2.5. Protože hlavním cílem této knihy je pomá-
hat vývojářům s přechodem z verze 1.5, zvýraznili jsme místa, která jsou odlišná od verze 2.5.
Verze 1.6 byla významnou aktualizací, která zahrnovala množství důležitých změn. Verze 1.7 
obsahovala některé menší nové vlastnosti a verze 2.5 více doplňkových vlastností. Ty nejdůle-
žitější uvádíme zde.

K2053.indd   23K2053.indd   23 23.5.2013   11:08:4523.5.2013   11:08:45



24 PŘEDMLUVA

Systém pro řízení přístupu
Verze 1.6 má navíc nový systém řízení přístupu (ACL – access control list), který umožňuje správ-
cům webových stránek jemně dolaďovat přístupová práva různých skupin uživatelů k činnostem, 
které smí v systému Joomla! dělat jako uživatel či jako administrátor. Tento systém je neobyčejně 
výkonný a pružný a pro vývojáře třetí strany je jednoduché do něj proniknout. Vysvětlíme si, 
jak systém funguje a co potřebujete znát, abyste ve svých projektech využili veškeré jeho výhody.

Kategorie úrovní definovaných 
uživatelem (už žádné další sekce!)
Dřívější verze systému Joomla! měly dvě pevně dané úrovně pro články nazvané sekce a katego-
rie. Sekce byly ve verzi 1.6 odstraněny. Místo toho můžete vytvářet své vlastní struktury katego-
rií. Můžete mít například jednoduchou strukturu kategorií pouze s jednou úrovní, můžete mít 
kategorie, podkategorie, podpodkatergorie atd. – do libovolné (rozumné) hloubky. To umožňuje 
pracovat s jednoduššími i komplexnějšími strukturami, než byly k dispozici dříve.
Tato vlastnost je navržena tak, aby vývojářům usnadnila vkládání této vlastnosti do jejich vlast-
ních doplňků. 

JForm
Ve verzi 1.5 jste mohli jednoduchým způsobem vytvářet obrazovky pro nastavování parametrů 
pomocí třídy JParameter. Ve verzi 1.6 je tato třída nahrazena novou třídou nazvanou JForm, 
která umožňuje ve vašich aplikacích vytvářet chytré formuláře. Tato třída vám poskytuje dob-
rou kombinaci flexibility a jednoduchosti, když potřebujete v systému Joomla! vytvářet formu-
láře pro zadávání dat. Všechny obrazovky pro správce webu byly ve verzi 1.6 systému Joomla! 
přepsány pomocí třídy JForm.
Jedním z důsledků této změny je jiný formát souborů XML pro rozšíření. Toto téma budeme 
probírat v každé z kapitol, která se týká psaní rozšíření.

JTableNested
Třída JTableNested je novou základní třídou pro kategorie, nabídky a jiné tabulky, které umož-
ňují práci s vnořenými úrovněmi položek. Poskytuje rozhraní API a usnadňuje vývojářům tvorbu 
tabulek založených na vnořených blocích kódu.

JDatabaseQuery
JDatabaseQuery je nová třída, která v systému Joomla! zjednodušuje psaní složitých příkazů 
SQL. Poskytuje vám aplikační programovací rozhraní (API), abyste mohli vytvářet příkazy SQL 
v logice, která je založena na logické struktuře dotazu. To vám značně usnadní psaní a údržbu slo-
žitých dotazů SQL. Ve svých dotazech SQL tuto novou třídu nebudete muset používat. Doufáme 
ale, že budete souhlasit s tím, že se v systému Joomla! jedná o lepší způsob práce s dotazy SQL.
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PHP verze 5.2
Systém Joomla! verze 1.5 musel být kompatibilní s jazykem PHP verze 4. To omezovalo rozsah, 
v jakém mohl tento systém využívat výhod objektově orientovaného programování (OOP) ve 
zdokonalené verzi 5.0 a 5.2 jazyka PHP.
Počínaje verzí 1.6 je zapotřebí mít verzi PHP 5.2, což této verzi umožňuje použít statické 
a abstraktní třídy. Navíc jsou v PHP 5.2 veškeré objekty standardně předávány odkazem, což 
znamená, že operátor &= (předání referencí) již nebude ve většině případů zapotřebí.
Nová verze PHP rovněž umožňuje systému Joomla! používat nativní třídu SimpleXML pro par-
sování souborů XML a nativní třídu DateTime. Takže objekty JXMLElement a JDate byly podle 
toho modifikovány a zjednodušeny.

MySQL verze 5.0.4
Systém Joomla! 1.6 vyžaduje MySQL verze 5.0.4 nebo vyšší. Tato verze MySQL poskytuje mnoho 
vylepšení, včetně uložených procedur, spouští, pohledů a mnoha zlepšení výkonu. Rovněž zavádí 
sloupce typu varchar.

Formát jazykového souboru
Systém Joomla! verze 1.6 představuje zásadní změnu ve formátu jazykových souborů. Dříve 
používal systém Joomla! vlastní formát. Počínaje verzí 1.6 došlo k přechodu na standard for-
mátu souboru .ini jazyka PHP. To systému Joomla! umožnilo používat standardní příkaz PHP 
parse_ini_file, který je mnohem rychlejší a jednodušší než předchozí speciální metoda.
To ale vyžaduje, aby se formát jazykových souborů tomuto novému standardu přizpůsobil.

Aktualizace na jedno kliknutí
Verze 2.5 umožňuje u webových stránek systému Joomla! automatickou aktualizaci. Administrátor 
webových stránek je upozorněn, kdykoliv je připravená aktualizace klíčových souborů systému 
Joomla! nebo libovolného rozšíření, které se na stránkách používá (za předpokladu, že vývo-
jář tuto vlastnost podporuje). Stránky mohou být aktualizovány pouhým kliknutím na tlačítko 
Update (Aktualizujte). Instrukce pro nastavení této možnosti rozšíření je probírána na dopro-
vodných stránkách http://Joomlaprogrammingbook.com.

Vylepšený vzor MVC
Návrhový vzor MVC (model-view-controller: model, pohled, řadič) byl ve verzi 1.6 zdokonalen. 
To znamená důslednější používání vzorů na straně správce webu a lepší opakované používání 
kódu tak, že byl přesunut do standardních knihovních tříd všude, kde to bylo možné. Vzorem 
MVC systému Joomla! se budeme podrobněji zabývat v kapitolách 7–10.

Podpora jiných databází
Verze 2.5 zavedla podporu jiných databází (kromě MySQL), počínaje serverem Microsoft SQL. 
Podpora PostgreSQL je rovněž ve vývoji a předpokládáme, že bude přidána později.
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Dokonalejší vyhledávání
Verze 2.5 zavedla Smart Search. Jde o zcela nový vyhledavač, který značně zvyšuje kvalitu a přes-
nost fulltextového prohledávání obsahu internetových stránek psaných v systému Joomla!.

Doprovodná stránka
Vytvořili jsme anglickou internetovou stránku http://Joomlaprogrammingbook.com, kam jsme 
umístili další informace o programování v systému Joomla!. Máme zde rovněž komprimované 
archivní soubory s kódy uvedenými v knize, uspořádané podle kapitol.
Uvnitř knihy se odkazujeme na výše uvedené anglické stránky, nicméně stejné soubory s kódy 
naleznete i na na adrese http://knihy.cpress.cz/K2053 po klepnutí na odkaz Soubory ke stažení.

Vítejte ve vývoji v systému Joomla!
Vývojáři v systému Joomla! přicházejí z mnoha oblastí a s rozdílnými zkušenostmi v oblasti 
vývoje softwaru. Mnoho z nich začínalo se stránkami v HTML a pak se zdokonalovali v pro-
gramování webových stránek s tím, jak pracovali se systémem Joomla!. Někteří získali v oboru 
informatiky titul, někteří přišli z prostředí programování internetových stránek. Ostatní se učili 
prostým používáním systému Joomla!, čtením a spoluprací s jinými.
Komunita vývojářů systému Joomla! se snaží být otevřená a vítá příchod nových lidí včetně 
těch, kteří mají malé nebo nemají žádné zkušenosti s programováním, nebo těch, kteří nemají 
formální technické vzdělání. Máme k dispozici řadu zdrojů, ve kterých se dočtete o různých 
tématech a kde můžete klást otázky. Mezi nejdůležitější patří tyto:

  http://developer.Joomla.org je webová stránka zaměřená výhradně na vývoj v systému 
Joomla!. Obsahuje informace o aktuálním stavu projektu a poslední novinky z oblasti 
vývoje. Obsahuje rovněž odkazy na diskuzní Skupiny Google, které se zabývají proble-
matikou vývoje v systému Joomla!.

  http://docs.Joomla.org/Developers je vstupním bodem pro veškerou dokumen-
taci online umístěnou na wiki stránkách systému Joomla!, které se týkají jeho vývoje. 
Všimněte si, že jde o wiki stránky, které provozuje jeho komunita. Může se zde kdoko-
liv zaregistrovat a kdokoliv může aktualizovat jejich obsah či přidávat nové informace.

  http://www.joomlaportal.cz je webová stránka pro práci v českém prostředí systému 
Joomla! a je hlavním webem české komunity, která se zabývá propagací, psaním článků 
a lokalizací tohoto systému. Obsahuje nové verze systému ke stažení, články a novinky 
z webu, diskuzní fórum a často kladené dotazy.

Autoři doufají, že tato kniha usnadní lidem učení, jak vyvíjet programy v systému Joomla! bez 
ohledu na jejich předchozí úroveň zkušeností.
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Poděkování
Komunita vyvíjející systém Joomla! vítá nově příchozí a zkušení vývojáři berou jako samozřej-
most jim pomáhat. Tato kniha by zřejmě nevznikla nebýt pomoci mnoha lidí z této komunity, 
kteří mi odpovídali na mé otázky a pomáhali mi překlenout množství mezer v mých znalos-
tech. Chtěl bych zvláště poděkovat těm, kteří si tyto kapitoly přečetli a poskytli neocenitelnou 
zpětnou vazbu: Andrea Tarr, Elin Waring, Omar Ramos, a Sam Moffatt. Nakonec bych chtěl 
poděkovat své manželce Deb, jejíž podpora a povzbuzování (a příležitostný domácí karamel) 
mě udržovaly v práci.
— Mark Dexter

O autorech
Mark Dexter psal programy už od sedmdesátých let minulého století. Je spoluzakladatelem jedné 
softwarové společnosti, kterou vedl po dobu 28 let. Pak odešel do důchodu, aby se jako dobrovol-
ník věnoval práci v oblasti softwaru s otevřeným zdrojovým kódem. Začal se systémem Joomla! 
v roce 2008 a v roce 2009 se připojil k týmu Production Leadership Team. Vyvinul značné úsilí 
v různých oblastech projektu, včetně uživatelských fór, činnosti v Google Summer of Code, ve 
vytváření dokumentace, nápovědy a činnosti v Bug Squad. Aktivně se účastnil vývoje systému 
Joomla! od roku 2009 – včetně odstraňování chyb, přidávání nových funkcí a koordinace ve 
vydávání nových verzí systému Joomla!. Žije v Seattlu, ve státě Washington.
Louis Landry napsal velkou část systému Joomla! verze 1.5 a 1.6 a po dobu pěti let byl hlavním 
architektem tohoto projektu. Jeho první zkušenosti s počítači bylo hraní si s jazykem Basic na 
počítači 286 v otcově kanceláři. Programoval v mnoha jazycích od nízkoúrovňového assembleru 
X86 až po řízené jazyky, jako je Java nebo skriptovací jazyky, jako třeba PHP. Na své univerzitě 
byl zakládajícím členem týmu zabývajícího se robotikou. Louis je nadšenec do aut a rád na nich 
ve svém volném čase pracuje. Žije v Silicon Valley v Kalifornii.

       Zpětná vazba od čtenářů
Nakladatelství a vydavatelství Computer Press, které pro vás tuto knihu přeložilo, stojí o zpět-
nou vazbu a bude na vaše podněty a dotazy reagovat. Můžete se obrátit na následující adresy:
Computer Press
Albatros Media a.s., pobočka Brno
IBC 
Příkop 4 
602   00 Brno
nebo
sefredaktor.pc@albatrosmedia.cz
Computer Press neposkytuje rady ani jakýkoli servis pro aplikace třetích stran. Pok  ud budete 
mít dotaz k programu, obraťte se prosím na jeho tvůrce.
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Errata
Přestože jsme udělali maximum pro to, abychom zajistili přesnost a správnost obsahu, chybám 
se úplně vyhnout nelze. Pokud v některé z našich knih najdete chybu, ať už chybu v textu nebo 
v kódu, budeme rádi, pokud nám ji oznámíte. Ostatní uživatele tak můžete ušetřit frustrace a 
pomoci nám zlepšit následující vydání této knihy. 
Veškerá existující errata zobrazíte na adrese http://knihy.cpress.cz/K2053 po klepnutí na odkaz 
Soubory ke stažení.
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K A P I T O L A

Témata kapitoly:

  Vývoj v systému Joomla! 

není obtížný

  Technické prostředí systému 

Joomla!

  Programování v systému 

Joomla!: co potřebujete 

znát

  Rozšiřování systému 

Joomla!: jaké máme 

možnosti

  Jaké rozšíření bychom měli 

ve svém projektu použít

  Použití systému Joomla! 

jako platformy nebo 

frameworku

  Shrnutí

Co je to vývoj 

systému Joomla!

Tato kapitola popisuje různé způsoby, jakými lze rozšiřovat 
a upravovat funkcionalitu systému Joomla!. Abychom této 
činnosti porozuměli, potřebujeme nejdříve popsat různé pro-
gramy, které se při tvorbě a běhu systému Joomla! používají.

Vývoj v systému Joomla! 
není obtížný
Pokud se systémem Joomla! a s vývojem webových teprve strá-
nek začínáte, můžete se cítit ohromeni různými akronymy, 
odbornou hantýrkou a novými pojmy. Avšak s malou dávkou 
pomoci a vytrvalosti můžete při psaní kódu v systému Joomla! 
dosáhnout toho, aby fungoval přesně tak, jak si přejete. Systém 
Joomla! je navržen od základu tak, aby jej bylo možné modi-
fikovat a rozšiřovat. Mnoho lidí se v tomto systému úspěšně 
naučilo psát programy i bez velkého technického vzdělání.
Při probírání témat této knihy budeme vysvětlovat každou 
novou myšlenku či námět. Nebudeme předpokládat, že byste 
cokoliv o systému Joomla! nebo o vývoji webových stránek 
věděli. V případě potřeby vás odkážeme na obsáhlejší zdroje, 
kterými můžete zaplnit své mezery nebo kde můžete studovat 
uvedená témata do větších podrobností.

Technické prostředí 
systému Joomla!
Během vývoje dynamických webových stránek čelí začátečníci 
matoucímu množství akronymů a výrazů z odborné hantýrky. 
Joomla! používá webové servery, jako je Apache nebo Microsoft 
Internet Information Services (IIS), programovací jazyk PHP, 
databázi MySQL, programovací jazyk JavaScript a dokumenty 
typu HTML, XHTML a XML nebo CSS.
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30 KAPITOLA 1      CO JE TO VÝVOJ SYSTÉMU JOOMLA!

Začněme se serverem. Je to počítač, na kterém jsou uloženy programové soubory systému 
Joomla! a kde běží většina jeho kódu (ne všechen kód). Aby fungovala webová stránka systému 
Joomla!, musí na serveru běžet následující tři programy:

  Webový server (Apache nebo Microsoft IIS)
  Programovací jazyk PHP
  Databáze (obvykle MySQL)

Webový server je software, který v podstatě umožňuje serveru spolupracovat s prohlížečem. Je 
to most mezi vnějším světem a lokálními adresáři na serveru. Když prohlížeč požádá o adresu 
URL, webový server ví, na kterém souborovém adresáři na serveru je tato adresa namapovaná, 
a najde soubor, který se má spustit (například „index.php“).
PHP je hlavním programovacím jazykem, ve kterém je systém Joomla! napsán, a pro psaní 
dynamických webových stránek je nejpopulárnějším programem na světě. Spolupracuje se soft-
warem webového serveru a vytváří dynamické stránky XHTML. Většina vývojových úloh se 
v systému Joomla! provádí v PHP.

Server jako systém versus server jako stroj

Pokud hovoříme o serveru v  souvislosti s vývojem webové stránky, máme na mysli software, 

který „obsluhuje“ kód HTML prohlížeče. V  typickém případě běží funkční webové stránky na 

vzdáleném počítači nějaké webhostingové společnosti. Avšak když spouštíte systém Joomla! 

lokálně (což během vývoje a testování děláme často), také hovoříme o serveru. V tomto případě 

se jedná o serverový software (Apache nebo IIS), který běží na našem počítači.

Z technického hlediska fungují obě prostředí stejně. V obou případech spolu server i prohlížeč 

komunikují pomocí protokolu TCP/IP. Jediným rozdílem je, že v  případě vzdáleného serveru 

vykonávají odesílané i přijímané pakety TCP/IP mnohem delší cestu.

MySQL je databáze, kterou používá většina stanic systému Joomla!. Je to nejpopulárnější databáze 
pro webové aplikace. Obsahuje téměř všechny informace o webových stránkách systému Joomla!. 
Například kdykoliv do systému přidáte článek, nabídku nebo modul, ukládá se do databáze.
Pokud používáte systém Joomla! (nebo jakoukoliv jinou webovou stránku), vidíte ve svém prohlí-
žeči stránky v jazyce XHTML. Zkratka XHTML znamená extensible hypertext markup language 
(rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk) a jde o vylepšenou verzi jazyka HTML. Většina 
vývojářů v systému Joomla! potřebuje znát pracovní základy jazyka XHTML. Výsledkem veš-
kerého zpracování, které program Joomla! provádí, je zobrazení XHTML v prohlížeči. Pokud 
v této knize budeme používat termín HTML, budeme mít na mysli jak HTML, tak i XHTML.
CSS znamená cascading style sheets – kaskádové styly. Kód CSS se používá ke „stylizaci“ neboli 
k formátování kódu XHTML, aby jej prohlížeč zobrazil tak, jak chceme. CSS určuje například 
velikost písma, jeho typ, barvu, mezery v textu a všechny ostatní aspekty zobrazení, jakými je 
informace v prohlížeči zformátovaná. 
Veškeré informace o tom, jak bude stránka zobrazena – včetně stylů CSS a způsobu, jak je obsah 
na stránce rozložen – jsou obsaženy v šabloně systému Joomla!. Tento model nám umožňuje 
zcela oddělit obsah webu od jeho podoby. Proto můžete v systému Joomla! pouhou změnou 
šablony měnit dynamicky veškerý vzhled webu.
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PROGRAMOVÁNÍ V SYSTÉMU JOOMLA!: CO POTŘEBUJETE ZNÁT

JavaScript je program, který běží ve vašem prohlížeči a písmeno J jej reprezentuje v akronymu 
AJAX (asynchronous JavaScript and XML). JavaScript umožňuje, aby se nám webová stránka 
jevila spíše jako program běžící na našem stolním počítači. Například JavaScript umožňuje v sys-
tému Joomla! automatické otevírání objektů, kdykoliv přejedete myší nad nějakým polem, nebo 
zvýraznění pole ve formuláři, pokud neobsahuje správnou hodnotu. Protože JavaScript běží na 
straně klienta, může reagovat na události bez nutnosti interakce s webovým serverem, takže 
ke změnám v prohlížeči dochází ihned, aniž by uživatel musel provést znovunačtení stránky.

Programování v systému Joomla!: 
co potřebujete znát
Většina programování v systému Joomla! znamená psaní kódu v PHP. Protože informace webo-
vých stránek sytému Joomla! jsou uloženy v databázi, musí některé části kódu PHP s databá-
zemi spolupracovat. To se obvykle děje ve formě dotazů SQL. Pomocí databázových příkazů se 
data do databází ukládají nebo se z nich čtou. Vývojáři v systému Joomla! proto potřebují ke 
své práci s databázemi ovládat psaní databázových příkazů SQL. 
Někdy vyžaduje programování v systému Joomla! práci s XML nebo HTML. Například pro for-
muláře je typické, že jejich parametry jsou uloženy v souborech XML. Části programu, který ve 
skutečnosti předává výstupní informace prohlížeči (nazývané pohledy – view nebo rozvržení – 
layout), obsahují obvykle směs kódu PHP a HTML. Vývojáři v systému Joomla! musí být proto 
trochu obeznámeni i s kódem HTML.
Někteří vývojáři v systému Joomla! věnují velkou pozornost rozvržení stránky a jejímu vzhledu. 
Tito lidé potřebují velmi dobré znalosti v oblasti HTML a CSS. Větší část této práce se provádí 
v průběhu vývoje šablony. Jak jsme již naznačili dříve, tato kniha o tvorbě šablon nepojednává.
Jiní vývojáři se zabývají více obsahem svých stránek a tím, aby zobrazované informace byly 
správné. V tomto případě HTML nebo CSS znát nemusíte, i když jejich všeobecná znalost je 
velmi užitečná.
JavaScript je zvláštní kategorie. Spolupracuje s programy PHP stejně jako s HTML a CSS. V sou-
časné době nepotřebuje většina vývojářů příliš mnoho znalostí nebo programování v tomto 
jazyce. Jeho roli si podrobněji probereme v kapitole 12.
Jako vývojáři nepotřebujeme znát příliš důkladně webový server (Apache nebo IIS). Pokud 
umístíte stránky na web, má vysokou prioritu jejich bezpečnost. Ta značně závisí na způsobu, 
jakým používáte hostitelský počítač, a na tom, jak je nakonfigurován webový server a databázový 
software. Ale obvykle to způsob, jakým píšeme naše programy v systému Joomla!, neovlivní.
Když to shrneme, webové stránky v systému Joomla! používají pro své fungování několik pro-
gramů a několik typů souborů. Většina vývojových prací v systému Joomla! spočívá v psaní 
kódu PHP, což je hlavním zaměřením této knihy. Některé části kódu budou obsahovat dotazy 
do databáze. Problematiku databází si probereme v kapitole 11. Některé části našeho kódu se 
budou předávat HTML prohlížeči. Vysvětlíme si, jak kód PHP dokáže při vytváření konečného 
výstupu elegantně spolupracovat s HTML.
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32 KAPITOLA 1      CO JE TO VÝVOJ SYSTÉMU JOOMLA!

Pokud přímo nepracujete se šablonami, nepotřebujete rozsáhlé znalosti v oblasti HTML a CSS, 
takže se styly CSS nebudeme příliš zabývat.
Vývoj v systému Joomla! můžeme do značné míry provádět bez znalostí jazyka JavaScript. Přesto 
se jedná o důležité téma a budeme se jím zabývat v kapitole 13. 

Rozšiřování systému Joomla!: jaké máme 
možnosti
Již dříve jsme řekli, že systém Joomla! byl navržen tak, aby jej bylo možné rozšiřovat. Co to v praxi 
znamená? Rozšiřovat systém Joomla! znamená přimět jej k tomu, aby dělal to, co chceme. Může 
se tak stát změnou způsobu práce něčeho nebo přidáním zcela nové funkčnosti. V této sekci si 
popíšeme všechny rozmanité způsoby, jakými lze systém Joomla! rozšiřovat.

Otevřený software znamená, že jej ovládáte 
Systém Joomla! je svobodný a  volný software (FOSS  – free and open-source software). 
Programovací zdrojový kód je součástí běžného balíčku a lze jej stáhnout. Kdokoliv, kdo vytváří 
webové stránky v sytému Joomla!, může, pokud chce, editovat kterýkoliv soubor se zdrojovým 
kódem a může změnit funkci programu.
Definujme dva termíny, se kterými se v částech o úpravách programů v systému Joomla! setkáte:

  Jádro systému (core code) je zdrojový kód, který je distribuován v rámci množiny sou-
borů, které obdržíte, když si stáhnete a nainstalujete systém Joomla! (například v kom-
primovaných souborech typu zip).

  Nabourání nebo nabourání jádra (hack nebo core hack) znamená provádění změn přímo 
ve zdrojových souborech jádra systému.

Protože je systém Joomla! svobodný software s otevřeným zdrojovým kódem, je vaším zákon-
ným právem provádět změny v kterémkoliv souboru systému. Nicméně je to všeobecně pova-
žováno za nerozumné.
Proč? Modifikace klíčových souborů se nedoporučuje ze dvou jednoduchých důvodů. Za prvé, 
pokud tyto soubory změníte, nemůžete se již spoléhat na integritu systému. Pokud se setkáte 
ve vašem systému s problémem, nebudete bezpečně vědět, zda se nejedná o chybu v programu 
systému Joomla! nebo zda nejde o důsledek vašich změn. Co je horší, komplikujete tím zavádění 
aktualizací na vaše webové stránky. Obvykle vydává projekt Joomla! své aktualizace s údržbou 
v pravidelných intervalech. Když například provedete prvotní nahrání vašich webových stránek, 
můžete to udělat pod systémem Joomla! 2.5.1. Poté bude uvolněna verze 2.5.2.
Archiv souborů verze 2.5.2 bude obsahovat kompletní kopie všech souborů, které se změnily od 
vydání poslední verze. Po provedení aktualizaci budou vaše dřívější soubory přepsány. Pokud 
jste některé z těchto programů modifikovali, budete mít problém. Pokud provedete aktualizaci, 
přijdete o své změny. Jediným řešením pak bude buď znovu provést tyto změny v nové verzi 
souborů, nebo zjistit, co se mezi verzemi Joomla! změnilo, a stejné změny pak provést ve vašich 
modifikovaných souborech.
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ROZŠIŘOVÁNÍ SYSTÉMU JOOMLA!: JAKÉ MÁME MOŽNOSTI

Lze to zvládnout, pokud jste provedli menší množství menších zásahů. Avšak takto se proces 
údržby i aktualizace vašich stránek komplikuje.
Dobrá zpráva je, že k fungování systému Joomla! podle vašich představ není modifikace klíčo-
vých souborů téměř nikdy zapotřebí.
V následující kapitole si řekneme o všech možných způsobech, jak modifikovat systém Joomla!, 
aniž byste museli měnit kterýkoliv z klíčových souborů.

Přepisování vám umožní měnit to, co stránky zobrazují
Jednou z nejběžnějších změn, které lidé chtějí na stránkách provádět, je modifikace jejich vzhledu. 
Pokud jste obeznámeni s používáním systému Joomla!, budete vědět, že většina komponent, 
modulů a pluginů poskytuje parametry, které vám umožňují ovládat různé aspekty toho, jak 
budou tato rozšíření fungovat. Když například vystavíte na stránce článek, můžete na základě 
nějakého parametru rozhodnout, zda si přejete zveřejnit jméno autora nebo datum vytvoření. 
Tento typ změn nevyžaduje žádné programování.
Počet volitelných způsobů, jak na stránkách zobrazovat informace, je téměř neomezený a není prak-
tické usilovat o to, abychom mohli pro každý z nich nastavovat nějaké parametry. Podívejme se na 
jednoduchý příklad. Standardní rozvržení seznamu článků v systému Joomla! ukazuje obrázek 1.1.

Obrázek 1.1 Standardní rozvržení článků jedné kategorie 

Dejme tomu, že dáme přednost zobrazení se jménem autora v prvním sloupci a s nadpisem 
ve druhém. Parametr, který by určoval pořadí zobrazení, neexistuje. Takže co budeme dělat?
Prostým zkopírováním jednoho souboru, pak vyjmutím a vložením několika řádků kódu 
můžeme změnit výstup tak, jak ukazuje obrázek 1.2.

Obrázek 1.2 Modifikované rozvržení za použití přepisujícího souboru šablon
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Protože jsme provedli přepis, neprovedli jsme žádné nabourání jakéhokoliv klíčového souboru. 
Nemusíme se proto obávat toho, že by došlo k přepisu našich souborů během aktualizace na 
novou verzi.
Od verze 1.6 se používání přepisujících souborů velmi rozšířilo. Přepisování šablon je stále 
podporováno, ale nyní mohou být jazykové soubory, položky nabídky a moduly přepisovány 
nezávisle na používané šabloně.
O přepisování budeme hovořit podrobněji v kapitole 4.

Rozšíření
Rozšíření je tím nejviditelnějším aspektem kterékoliv stránky systému Joomla!. Termín rozšíření 
má v běžném použití v systému Joomla! dva různé významy. Nejběžnějším použitím je rozšiřu-
jící program (add on), který pracuje se systémem Joomla! a přidává webovým stránkám nějakou 
funkčnost. V rámci projektu Joomla! existují stránky s názvem Joomla! Extensions Directory 
neboli JED (http://extensions.Joomla.org) , kde naleznete seznam mnoha rozšíření, která 
zde jsou k dispozici od vývojářů této komunity.
Z hlediska programování má termín rozšíření trochu jiný význam. V tomto smyslu slova zna-
mená rozšíření jakoukoliv komponentu, modul, plugin, jazyk nebo šablonu. Rozšíření, která jsou 
součástí standardní instalace systému Joomla!, se nazývají klíčová rozšíření. Rozšíření pocháze-
jících z jiných zdrojů, jako je například JED, se nazývají rozšíření třetích stran.
Je třeba pochopit jednu zásadní věc: běžící systém Joomla! nerozlišuje mezi klíčovým rozšíře-
ním a rozšířením třetí strany. Proto se rozšíření třetí strany jeví v balíčku jako plně integrované 
a systém se k němu chová jako ke klíčovému.
Pokud používáte webové stránky systému Joomla!, které v sobě zahrnují dobře napsaná rozší-
ření třetích stran, je často těžké rozeznat, kde končí klíčový balíček a kde začínají rozšíření. To 
je dáno návrhem systému.

Pluginy
Ve světě vývoje systému Joomla! jsou pluginy možná tím nejlépe střeženým tajemstvím. Často 
jsou pluginy jednoduchým prostředkem k realizaci něčeho, co by jinak bylo obtížné, nebo 
dokonce nemožné. Ale protože je poněkud obtížné si je představit, je jednoduché je jako řešení 
nějakého problému přehlédnout.
Jedním ze způsobů, jak pochopit pluginy, je znázornit vývojový diagram programu jako dopravní 
pás nebo montážní linku. V různých bodech tohoto procesu definujeme události. Obrázek 1.3 
ukazuje vývojový diagram programu, který ukládá článek do databáze.
Do prvního pole zadal uživatel článek a stiskl tlačítko Uložit (Save). V druhém poli systém 
Joomla! ověřuje, zda článek obsahuje platná data. Pokud ano, článek je v dalším kroku uložen 
do databáze. Poslední krok ukazuje, že jsme tuto činnost dokončili.
Ve skutečnosti je tento proces v systému událostí prostředí Joomla! poněkud komplikovanější, 
ale mnohem efektivnější. To ukazuje obrázek 1.4.
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Obrázek 1.3 Zjednodušený proces ukládání

Kroky vedoucí dolů a doleva jsou stejné, jako v prvním příkladu. Avšak zde zavádíme dvě nové 
události. První z nich s názvem onBeforeSave nastane poté, co jsou data článku ověřena, ale před 
jejich uložením do databáze. Druhá událost s názvem onAfterSave nastane ihned po úspěšném 
uložení do databáze, ale před ukončením celého procesu. Tyto události vstupují do rutinního 
chodu programu a umožňují nám, abychom provedli některá speciální zpracování. Po jejich 
ukončení pokračuje program dál ve své činnosti.
Na obrázku 1.4 nalezl systém Joomla! dva pluginy s metodami onBeforeSave a onAfterSave. 
To je právě to, oč tu v tomto případě běží. Je důležité vědět, že v závislosti na implementaci 
systému Joomla! nemusíte mít pro nějakou událost žádný plugin nebo jich můžete mít deset. 
Pokaždé, když je článek ukládán, kontroluje systém Joomla!, zda existuje nějaká metoda, která 
se má provést, a pokud ano, spouští je postupně jednu po druhé.

Nový článek

Standardní
ověřování

Uložit
do databáze

Hotovo
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Obrázek 1.4 Proces ukládání pomocí pluginů

To nám nejlépe ilustruje další příklad. Předpokládejme, že si chceme projít všechny články na 
stránkách a ověřit si, zda mají v metadatech definována vhodná klíčová slova. Dejme tomu, že 
jsme již napsali program, který v každém článku hledá určitá slova a zařazuje je mezi klíčová.
Za použití metody onBeforeSave je velmi jednoduché tuto funkci implementovat jako vlastní 
plugin. Prostě vytvoříme plugin s metodou onBeforeSave a program spustíme. V tomto pří-
padě má metoda našeho pluginu jako parametr článek, takže můžeme jednoduše obsah článku 
prozkoumat a aktualizovat sloupec s klíčovými slovy dříve, než je článek uložen do databáze. 
Nemodifikujeme žádné klíčové soubory. Pouze přidáme na vhodné místo nový kód, který sys-
tém Joomla! nalezne a ve správný čas spustí. 

Plugin 1
metoda

onBeforeSave

Nový článek

Standardní
ověřování

Uložení
do databáze

Hotovo

Událost
onBeforeSave

Událost
onAfterSave

Plugin 1
metoda

onAfterSave

Plugin 2
metoda

onAfterSave

Plugin 2
metoda

onBeforeSave

K2053.indd   36K2053.indd   36 23.5.2013   11:08:4623.5.2013   11:08:46



37

1
C

o
 j

e
 t

o
 v

ý
v

o
j 

sy
st

é
m

u
 J

o
o

m
la

!

ROZŠIŘOVÁNÍ SYSTÉMU JOOMLA!: JAKÉ MÁME MOŽNOSTI

Dobrou stránkou událostí je, že vždy existují, ale nijak vám nepřekážejí. Systém Joomla! si může 
velmi rychle zkontrolovat, zda existují nějaké metody, které se mají pro danou událost spustit. 
Zpracováním událostí máme na mysli, když program hledá metody, které jsou s danou událostí 
spojeny, a když je nalezne, provede je. Události můžete zpracovávat ve svém vlastním kódu, 
a dokonce vlastní události vyvolávat, pokud je toho zapotřebí.
Kapitola 5 pojednává o pluginech a událostech podrobněji a provede vás způsoby, jak je výhodně 
používat k rozšiřování systému Joomla!.

Moduly
Moduly jsou v systému Joomla! taková rozšíření, která se obvykle na stránce vykreslují jako malá 
„políčka“ a zobrazující hlavní obsah stránky (což obvykle bývá komponenta). Například obr. 
1.5 ukazuje vzorová data domovské stránky verze 2.5. Moduly jsou ty malé plochy s černými 
obrysy. Na jedné stránce může být víc modulů.

Obrázek 1.5 Komponenty a moduly příkladu domácí stránky
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Moduly jsou typická jednoduchá rozšíření. Modul může být propojen s komponentou. Například 
modul Related Items (Související články) je propojen s pohledem Single Article (Jeden článek) 
komponenty Articles (Články) a zobrazuje seznam článků obsahující klíčová slova, která odpo-
vídají zadaným klíčovým slovům v pohledu. V jiných případech může modul ukazovat stejnou 
informaci bez ohledu na komponentu stránky.
Všechny nabídky jsou v systému Joomla! moduly a jádro tohoto systému v sobě zahrnuje mnoho 
dalších druhů modulů. Základní moduly budeme probírat v kapitole 3.
Typickým případem, kdy je vhodné použít modul, je když potřebujeme zobrazit nějaké infor-
mace na více stránkách a přitom nejde o hlavní téma, kterému se stránky věnují.

Komponenty
Komponenty většinou určují hlavní zaměření webové stránky. V předchozím příkladu zobrazuje 
šedě orámovaný obsah položku nabídky Featured Articles Blog (Blog hlavních článků) a je jednou 
z položek, které jsou součástí komponenty articles. Komponenty obsahují jeden nebo více typů 
položek nabídky, které si volíte při jejich vytváření nebo editaci. Každý typ této položky odpovídá 
jednomu pohledu komponenty. Například komponenta articles poskytuje celkem sedm možných 
typů nabídky neboli pohledů: Archived Articles (Archivované články), Single Article (Jeden člá-
nek), List All Categories (Seznam všech kategorií), Category Blog (Blog kategorie), Category List 
(Seznam kategorie), Featured Articles (Hlavní články) a Create Article (Vytvoření článku).
Příklady klíčových komponent systému Joomla! obsahují komponenty articles (články, také con-
tent nebo com_content), banners (bannery, com_banners) a contacts (kontakty, com_contact). 
Všechny klíčové komponenty budeme probírat v kapitole 3. Obrázek 1.6 ukazuje všechny typy 
položek nabídky, které lze v klíčových komponentách použít.
Komponenty v systému Joomla! jsou psány pomocí návrhového vzoru model-pohled-řadič 
(model-view-controller, MVC). To usnadňuje následnou údržbu programů a umožňuje separo-
vání rozdílných úkolů spojených s přípravou a zobrazováním webových stránek systému Joomla!.
Vývojářům, kteří jsou již obeznámeni s objektově orientovaným programováním (OOP) a s návr-
hovými vzory, usnadní používání tohoto vzoru rovněž i znalost toho, jak komponenty v sys-
tému Joomla! pracují.
Komponenty jsou obecně těmi nejkomplikovanějšími druhy rozšíření. Psaní komponent budeme 
probírat v kapitolách 7 až 10.

Jazyky
Jednou ze silných stránek systému Joomla! je velmi vysoký stupeň jeho zmezinárodnění. Tento 
systém je momentálně přeložen do více než 68 jazyků. To uživatelům umožňuje, aby pracovali 
se všemi programy systému Joomla! ve svém vlastním jazyce.
Jazykový překlad se provádí pomocí jazykových rozšíření. Jazykové rozšíření je množina spe-
ciálních souborů (s rozšířením „.ini“) obsahující všechna slova a fráze, které se zobrazují 
ve frontendu systému Joomla!. To umožňuje překládat stránky frontendu do jakéhokoliv jazyka. 
Podívejme se na to, jak se to dělá.
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Výběr typu položky nabídky

Kontakty

Seznam kategorií kontaktů
Seznam kontaktů v kategorii
Jeden kontakt
Hlavní kontakty

Články

Archivované články
Jeden článek
Seznam všech kategorií
Blog kategorie
Seznam kategorie
Hlavní články
Vytvoření článku

Odběry JoomPro

Seznam kategorie
Moje rozvržení

Kanály

Seznam všech kategorií kanálů
Seznam kanálů v kategorii
Jeden kanál

Hledání

Formulář pro hledání nebo výsledky hledání

Správce uživatelů

Přihlašovací formulář
Profil uživatele
Úprava profilu uživatele
Registrační formulář 
Žádost o připomenutí uživatelského jména
Obnovení hesla

Odkazy

Seznam všech kategorií odkazů
Seznam všech odkazů v kategorii
Odeslat odkaz

Obálka

Obálka

Systémové odkazy

Externí URL
Alias položky nabídky
Oddělovač

Obrázek 1.6 Klíčové typy položek nabídky v systému Joomla! 2.5

V jazyce PHP používáme k zobrazení textu na webové stránce příkaz echo. Podívejme se napří-
klad na obrazovku pro přihlášení administrátora do systému, což ukazuje obrázek 1.7.
Když se podíváte na obrázek 2.5, mohli byste racionálně předpokládat, že někde v kódu PHP 
systému Joomla! existuje příkaz echo, něco jako echo ‘Joomla! Administration Login’. Ale 
když budeme tento kód hledat v souboru PHP, nenajdeme jej.
V systému Joomla! nekódujeme „natvrdo“ texty, které jsou součástí rozhraní. Pokud bychom to 
dělali, museli bychom měnit kód programu pro každý samostatný jazyk. Místo toho umísťujeme 
tento kód do jazykových klíčových souborů a jejich aktuální text čteme během chodu programu.
Budeme-li hledat řetězec Joomla! Administration Login v jazykovém souboru s rozšířením 
.ini, nalezneme jej v souboru s názvem administrator/language/en-GB/en-GB.com_login.ini. 
To lze vidět na obrázku 1.8.
Část textu na levé straně, COM_LOGIN_JOOMLA_ADMINISTRATION_LOGIN, se nazývá jazykový klíč 
(nebo tag). Část textu v dvojitých uvozovkách na pravé straně je vlastní text, který systém Joomla! 
zobrazí v případě, že je jazyk nastaven na en-GB.
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Obrázek 1.7 Obrazovka pro přihlášení administrátora

Obrázek 1.8 Výsledky hledání textu v souborech „.ini“

Když tento tag nalezneme v souborech PHP, uvidíme, jak to funguje. Uvidíme, že se tam obje-
vuje dvakrát, a to v souboru administrator/templates/bluestork/login.php a administra-
tor/templates/hathor/login.php. Zde je celý řádek příslušného kódu:

<h1><?php echo JText::_(‚COM_LOGIN_JOOMLA_ADMINISTRATION_LOGIN‘) ?></h1>

Místo použití příkazu echo s  anglickým textem zobrazíme výstup metody JText::_(). 
Argumentem této metody je klíč jazyka ze souboru .ini. Metoda JText::_() hledá v souboru 
.ini váš jazyk a vrací odpovídající text. Pokud není z nějakého důvodu klíč nalezen, vrátí 
metoda místo hledaného textu tento klíč.
Pokud bychom měli nainstalované jiné jazykové rozšíření (které se také nazývá jazykový balí-
ček) a vybrali bychom jej, uviděli bychom text v tomto jazyku. Obrázek 1.9 ukazuje přihlašovací 
obrazovku v případě, že je nainstalován balíček s čínštinou.
Jazyková rozšíření se vytvářejí tak, že ke každému klíčovému souboru .ini vzniknou nové sou-
bory se všemi tagy přeloženými do cílového jazyka. Dovedete si představit, že se jedná o roz-
sáhlou práci, a není divu, že překladatelský tým systému Joomla! je největším týmem projektu 
s 68 jazyky, jejichž počet stále roste.
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Pokud vytvoříte pro komunitu Joomla! rozšíření, důrazně doporučujeme, abyste pro něj vytvo-
řili jazykové .ini soubory a pro výstup textu použili metody třídy JText. Jde o jednoduchý 
způsob, jak může vaše rozšíření přeložit někdo jiný. V kapitole 5 vám ukážeme příklad tohoto 
postupu, když přidáváte jazykový soubor k rozšíření typu plugin.

Obrázek 1.9 Přihlašovací stránka ve zjednodušené čínštině

Šablony
Posledním typem rozšíření v systému Joomla! je šablona. Šablony řídí způsob, jakým jsou na 
internetových stránkách zobrazeny veškeré informace. Základním principem v systému Joomla! 
(a jiných nástrojů pro správu obsahu) je oddělit obsah stránek od prezentace tohoto obsahu. 
Toho se dosáhne rozdělením přípravy každé stránky do několika různých kroků. V systému 
Joomla! je celý dokument stránky nejdříve vytvořen a poté, jako poslední krok procesu, je tento 
dokument předán šabloně, ve které je v podstatě konvertován šablonou do konečného tvaru 
v kódu HTML. Ten bude předán prohlížeči.
Zajímavým způsobem, jak můžete výsledky této separace obsahu a prezentace pozorovat, je když 
výchozí šablonu změníte. Pokud se budeme pohybovat ve frontendu webových stránek pomocí 
výchozí šablony Beez2, uvidíme domovskou stránku tak, jak ukazuje obrázek 1.10.
Přepneme-li se do režimu Správce šablon a změníme výchozí šablonu na „Beez5 - Default – 
Fruit Shop“, zobrazí se stejná domovská stránka tak, jak ukazuje obrázek 1.11.
Má naprosto stejný obsah, ale zobrazí se jinak. Tato separace umožňuje návrhářům webových 
stránek pracovat na rozvržení nebo prezentaci stránek a vývojářům pracovat na tom, aby každá 
zobrazovaná stránka poskytovala ty správné informace. Pro administrátora webu to znamená, 
že vzhled webových stránek lze měnit jednoduchým způsobem bez jakékoliv nutnosti měnit 
jejich stavbu. 
Protože je tato kniha zaměřena na vývojáře, a ne na návrháře, nebudeme se podrobně zabývat 
vytvářením šablon. Avšak existují určité aspekty struktury šablon, které budeme potřebovat, 
chceme-li porozumět našim vývojářským úkolům. To v sobě zahrnuje strukturu složek pro pře-
kryvné soubory šablon – o kterých pojednáváme v kapitole 4 – a způsob, jakým se rozmísťují 
moduly v rámci šablony, o čemž pojednáváme v kapitole 6.
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Obrázek 1.10 Domovská stránka s šablonou Beez2

Jaké rozšíření bychom měli ve svém 
projektu použít
Viděli jsme, že pro rozšiřování funkčnosti systému Joomla! máme čtyři možnosti: předefino-
vání rozložení, pluginy, moduly a komponenty. Jak se máme rozhodnout, kterou z nich pro 
daný projekt použít?
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JAKÉ ROZŠÍŘENÍ BYCHOM MĚLI VE SVÉM PROJEKTU POUŽÍT

Obrázek 1.11 Domovská stránka s šablonou Beez5

Když porozumíme tomu, jak různé typy rozšíření fungují, v mnoha případech se ukáže použití 
toho správného jako samozřejmost. Je rovněž důležité si uvědomit, že některé projekty, mají-li 
sloužit svému účelu, budou vyžadovat kombinaci různých typů rozšíření.
Pokud váš projekt vyústí v něco, co se podobá funkci klíčového rozšíření, pak to může být samo 
o sobě dobrou nápovědou, který typ rozšíření použít.
Jedním ze způsobů, jak se k této otázce postavit, je pokusit se k řešení problému použít ten nej-
jednodušší přístup, který je po ruce. Obvykle bývá tím nejjednodušším typem rozšíření plugin 
a rozvržení (layout). Dalším v pořadí jsou moduly. Psaní komponent je naopak tím nejkom-
plikovanějším a nejtěžším. Proto pokud lze daný úkol zvládnout s něčím jednodušším, je to 
obvykle i ten nejlepší přístup.
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Použití systému Joomla! jako platformy 
nebo frameworku
Systém Joomla! je systémem pro správu obsahu (CMS – content management system) vytvořený 
na základě množiny opakovaně použitelných knihovních tříd, které se většinou nacházejí ve 
složce libraries/joomla. Tyto knihovní třídy provádějí mnoho nízkoúrovňových úloh, které 
systém CMS nebo kterákoliv jiná webová aplikace potřebuje provádět, včetně následujících:

  Umožnit uživateli, aby se přihlásil s různými množinami přístupových práv pro práci 
s databází.

  Sledování činnosti prohlížeče během aktuální relace.
  Výstup do mezipaměti za účelem zvýšení výkonu.
  Zpracování událostí v pluginech.
  Filtrace uživatelských vstupů, aby se zabránilo škodlivým bezpečnostním útokům.
  Zpracování chybových stavů konzistentním a uživatelsky přívětivým způsobem.

Předpokládejme, že chceme vytvořit novou webovou aplikaci pro sledování zásob v rámci online 
obchodu. Nebude to aplikace, jejíž uživatelé by odesílali nebo zobrazovali články, kontakty nebo 
proužkovou reklamu. Naše aplikace vlastně nemusí zobrazovat vůbec žádné webové stránky. 
Možná, že budeme jen prověřovat stav zásob a tuto informaci vracet jiné aplikaci.
V tomto případě nebudeme potřebovat – a ani chtít instalovat – celý systém Joomla CMS. Avšak 
stále bychom potřebovali ověřovat, zda má uživatel pro svoji činnost správná přístupová práva. 
V každém případě bude aplikace pracovat s databází. Abychom zlepšili její bezpečnost, chtěli 
bychom požadavky filtrovat. Mohli bychom potřebovat zpracování chybových stavů.
Jinými slovy nepotřebujeme tu část systému Joomla! se systémem CMS, ale mohli bychom 
potřebovat knihovny systému Joomla!, abychom si ušetřili spoustu práce použitím kódu, který 
již byl napsán a který funguje bezchybně.
V případě verzí systému Joomla! 1.5 a 1.6 bychom mohli tuto alternativu řešit tím, že bychom 
po instalaci systému Joomla! odstranili ty části, které v naší aplikaci nepotřebujeme. Avšak to 
znamená práci navíc, které se můžeme vyhnout.
Z tohoto důvodu byla funkčnost knihoven systému Joomla! rozdělena do několika projektů, jako 
je ten z června roku 2011. Tento projekt, známý pod jménem Joomla! Platform Project, nabízí 
vývojářům, kteří chtějí používat platformu Joomla! bez systému CMS, jednoduchý způsob, jak 
pracovat jen s tím, co potřebují.
To umožňuje, aby platforma fungovala také jako samostatný projekt systému CMS s vlastním 
programem vydávání verzí, základním kódem a vlastními vývojáři.
Kapitola 13 probírá používání platformy Joomla! podrobněji a popisuje tvorbu typické aplikace 
jen s použitím platformy. 
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SHRNUTÍ

Shrnutí
V této kapitole jsme se dozvěděli, že vývojář v systému Joomla! musí být alespoň trochu obezná-
men s webovými servery, jazyky PHP, SQL, XHTML, XML, CSS a JavaScript. To může některé 
začátečníky odrazovat, ale systém Joomla! dokáže vývoj webových stránek zjednodušit více, 
než by se nám mohlo zdát.
Poté jsme probírali různé typy vývojových prací, které v systému Joomla! můžeme provádět: 
předefinování rozvržení, pluginy, moduly a komponenty.
Dozvěděli jsme se, jak systém Joomla! pracuje s jinými jazyky a jak to ovlivňuje zobrazování 
výstupních dat v prohlížeči. V krátkosti jsme si ukázali, jak mohou šablony výrazně měnit vzhled 
webových stránek, zatímco se zobrazovaná data vůbec nemění.
Probírali jsme volbu toho nejlepšího přístupu pro daný projekt.
Nakonec jsme se zabývali tím, jak lze využít systém Joomla! jako platformu pro vytváření zcela 
nových aplikací mimo rámec systému CMS.
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Témata kapitoly:

  Požadavky pro spuštění 

systému Joomla!

  Pracovní nástroje

  Ostatní nástroje

  Shrnutí

2
K A P I T O L A

Jak připravit 

vaši pracovní 

stanici pro vývoj 

v systému Joomla!

Při vývoji programů v systému Joomla! pracuje obyčejně tento 
systém na naší lokální pracovní stanici. K tomu na ni potřebu-
jeme nainstalovat webový server. Pak potřebujeme nějaké pro-
gramy, kterými je možné editovat soubory PHP a jiné soubory, 
ze kterých se aplikace Joomla! skládá.
Naštěstí je tento software k dispozici zdarma. Lze jej stáhnout 
a  nainstalovat na všechny běžné operační systémy včetně 
Windows, Mac OS X nebo Linux. Rovněž uvidíme, že k edi-
taci programů v systému Joomla! existuje mnoho volně dostup-
ných prostředků.
V této kapitole si ukážeme, jak nastavit pracovní stanici, aby 
na ní mohl systém Joomla! pracovat, a jak vytvářet a editovat 
soubory, které budete při psaní vašich programů potřebovat.
Pokud již máte vaši pracovní stanici pro systém Joomla! nasta-
venou a pokud již na nějakém vývoji pracujete, můžete kapitolu 
„Požadavky pro spuštění systému Joomla!“ přeskočit. Pokud 
již používáte nějaké integrované vývojové prostředí (IDE), 
například Eclipse nebo NetBeans, můžete přeskočit kapitolu 
„Pracovní nástroje“.

Požadavky pro spuštění 
systému Joomla!
Jak již bylo řečeno v první kapitole, aby mohl systém Joomla! 
pracovat, potřebuje webový server (Apache nebo Microsoft 
Information Services [IIS]), PHP a nějakou databázi (obvykle 
MySQL). Každý z těchto programů lze samostatně stáhnout 
z jejich internetových stránek a nainstalovat. Avšak obvykle 
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bývá jednodušší nainstalovat Apache, PHP a MySQL ze společného balíčku. V operačních sys-
témech Mac OS X a Linux mohou být tyto programy již součástí výchozí instalace. 
Je důležité vědět, že ať už instalujete tyto součásti samostatně nebo v rámci společného balíčku, 
konečný výsledek je stejný – instalace programů Apache, PHP a MySQL na vaší pracovní stanici. 
Jediným rozdílem je způsob této instalace a určité zvláštnosti jednotlivých balíčků. Například 
jednotlivé verze různých balíčků se mohou v některých detailech lišit, stejně jako názvy složek 
a některá specifická výchozí konfigurační nastavení.

Důležitá poznámka bezpečnosti

Tato kapitola předpokládá, že vytváříte lokální prostředí pro práce na vývoji a testování. Rovněž 

předpokládá, že testovací internetové stránky, se kterými zde pracujete, nejsou připojeny na 

web. Proto se nezabýváme zabezpečením našeho serveru tak, jak bychom to dělali v případě 

hostování skutečné webové aplikace. Samozřejmě, že se zabýváme zabezpečením programů 

Joomla! a jejich psaním takovým způsobem, aby byly před útoky zvenku bezpečné.

Pokud pracujete na vzdáleném pracovišti, které je z webu přístupné, zajistěte, aby byly webové 

stránky chráněné i během jejich vývoje. Existuje mnoho způsobů, jak na to, včetně používání 

souboru .htaccess, pomocí něhož obdržíte heslo pro přístup na URL. Možná, že v  takovém 

případě budete chtít tuto otázku konzultovat s někým, kdo webu a bezpečnostní problematice 

systému Joomla! rozumí.

Složka DocumentRoot serveru Apache
O každém vývojovém prostředí je třeba znát jeden důležitý detail. Jak již bylo řečeno dříve, 
webový server Apache je program, který poskytuje spojení mezi prohlížečem a webovými strán-
kami. Pokud nainstalujete Apache lokálně, je adresa URL http://localhost ve vaší pracovní 
stanici namapovaná na nějakou její složku. Pokud tuto adresu zadáte do svého prohlížeče, Apache 
bude hledat ve vaší lokální stanici ve složce DocumentRoot soubor s názvem index.php nebo 
index.html.
V případě instalací XAMPP je složka DocumentRoot obyčejně namapována na C:\xampp\htdocs. 
U serveru WampServer je výchozí složka C:\Program Files\wamp\www.
Složku DocumentRoot můžete nahradit jinou složkou pomocí modifikace souboru httpd.conf 
ve složce apache/conf. Například u serveru XAMPP se tento soubor nachází ve složce c:\xampp\
apache\conf. U serveru WampServer můžete v této aplikaci editovat soubor httpd.conf volbou 
Config Files -> httpd.conf.
Když už je složka DocumentRoot jednou definována, můžete se rozhodnout, kam soubory sys-
tému Joomla! nainstalujete. Jakákoliv adresa URL, kterou zadáte prohlížeči a která začíná řetěz-
cem http://localhost, začne pracovat se složkou DocumentRoot a se stromovou strukturou 
dalších složek, které jsou zde uloženy.
Je-li například kořenová složka vašich dokumentů c:\xampp\htdocs, můžete nainstalovat sys-
tém Joomla! do složky s názvem c:\xampp\htdocs\joomla_development\joomla_25. V takovém 
případě budete zadávat adresu URL, která zpřístupní tuto instalaci správci webu, jako řetězec 
http://localhost/joomla_development/joomla_25/administrator. Apache bude hledat sou-

POZNÁMKA
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bor s názvem index.php ve složce joomla_development/joomla_25/administrator, která je 
umístěná ve složce DocumentRoot.
Systém Joomla! byste mohli nainstalovat přímo do složky DocumentRoot, to by ale znamenalo 
omezení pro další instalace. U výše uvedeného přístupu budete mít v případě více projektů 
jednodušší práci, pokud na nich pracujete současně a každý z nich je umístěn ve své vlastní 
podsložce v DocumentRoot.
S touto znalostí se můžeme podívat na různé varianty instalace požadovaného programového 
vybavení na různých platformách.

Získávání aktuálních pokynů
Programy a balíčky, o kterých zde pojednáváme, jsou neustále aktualizovány novými verzemi. 
Čas od času vycházejí rovněž nové verze systémů Windows, Linux i OS X.
Informace, které zde uvádíme, jsou přesné (podle nejlepších znalostí autorů) v době psaní 
tohoto textu, ale mohou být zastaralé nebo neúplné díky změnám na webovém serveru nebo 
změnám v softwaru platformy.
Z tohoto důvodu je nejlepším způsobem, jak mít nejaktuálnější informace, sledovat odkazy na 
webové stránky, které zde uvádíme. K těmto odkazům dále existuje na webových stránkách s doku-
mentací k systému Joomla! článek s podrobným návodem k instalaci systému Joomla! a k jeho 
nastavení: http://docs.joomla.org/Setting_up_your_workstation_for_Joomla!_development. 
Tento článek je aktualizován v souladu se změnami, ke kterým dochází v průběhu času.

Platformy systému Windows
Programy pro server Apache, PHP a databáze MySQL nejsou na platformách operačního sys-
tému Windows (Windows 7, Windows Vista a Windows XP) standardně nainstalovány. Dva 
nejpopulárnější balíčky pro nastavení dynamického webového prostředí v systému Windows 
jsou XAMPP a WAMPP.
XAMPP (http://www.apachefriends.org/en/xampp.html) je pravděpodobně nejpopulárnějším 
balíčkem pro operační systém Windows. Jeho instalace je jednoduchá a má kvalitní dokumen-
taci. K dispozici jsou rovněž verze pro Linux a Mac OS X. Podrobné instrukce k jeho instalaci 
naleznete na stránce http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html.
WampServer je další balíček pro operační systém Windows. Jeho výhodou je velmi jednoduché 
přepínání mezi různými verzemi serveru Apache, PHP a MySQL. To je velkou výhodou napří-
klad pro testování programů v různých verzích PHP. WampServer naleznete na adrese http://
www.wampserver.com/en. Instalační proces pod Windows je jednoduchý a na uvedené adrese 
naleznete také příslušnou dokumentaci.

Poznámka k Microsoft IIS a serveru SQL
Systém Joomla! může běžet jak na webovém serveru Apache, tak i na serveru Microsoft IIS. 
Protože je server Apache podporován nejdéle, používá jej jako vývojové prostředí většina lidí. 
Pokud čtete tuto kapitolu, nemáte pravděpodobně příliš mnoho zkušeností s nastavováním sys-
tému Joomla!. V takovém případě vám doporučujeme používat Apache jako váš vývojový server.
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Počínaje verzí 2.5 systému Joomla! je rovněž podporován databázový Microsoft SQL Server. 
Avšak pro základní vývoj v systému Joomla! se doporučuje používat ve vašem vývojovém pro-
středí databázi MySQL.

Platforma systému Mac OS X
Jak již bylo řečeno dříve, existuje verze serveru XAMP  pro Mac OS X. Můžete si ji stáhnout 
z adresy http://www.apachefriends.org/en/xampp-macosx.html. U tohoto serveru se výchozí 
složka DocumentRoot jmenuje /Applications/XAMPP/htdocs/.
Další možností pro Mac OS X i pro Linux je použít verze serveru Apache, MySQL a PHP, které 
se distribuují jako součást nativního operačního systému. Protože je systém OS X odvozen od 
Linuxu, mohou tyto aplikace běžet na systému OS X nativně.
Pokud v těchto programech patříte k začátečníkům, bude pravděpodobně jednodušší používat 
některý z existujících balíčků než nativní verze. Rovněž balíčky XAMPP a MAMP obsahují 
obyčejně aktuálnější verze serveru Apache, MySQL a PHP než verze, které byly dodány spolu 
s operačním systémem OS X.

Server Apache může být na vašem systému OS X nainstalován standardně. Pokud ano, určuje 

na počítači jeden z portů jako port pro „naslouchání“. Pokud následně nainstalujete další verzi 

serveru Apache z XAMPP nebo MAMP, bude se operační systém pokoušet používat ten stejný 

port a nebude schopen pracovat správně.

Chybu lze opravit tím, že jeden z portů změníte. Tou nejjednodušší věcí zřejmě bude změnit 

port v systému XAMPP nebo MAMP, třeba na 8080.

Toho můžete v  systému XAMPP dosáhnout editací souboru \Applications\XAMPP\
xamppfiles\etc\httpd.conf a změnou řádku Listen 80 na Listen 8080. 

V  systému MAMP můžete změnit port v  panelu preferencí aplikace MAMP (což následně 

změní obsah souboru httpd.conf). Podobně jako v  minulém případě chceme změnit port 

naslouchání na 8080.

Platformy Linuxu
Úvahy týkající se platformy Linuxu jsou podobné těm, které platí pro platformy OS X. Máte mož-
nost používat buď XAMPP, nebo nativní verzi serveru Apache, MySQL a PHP. Pro začátečníky 
je XAMPP obecně jednodušší. Informace ohledně stahování linuxové verze serveru XAMPP 
naleznete na adrese http://www.apachefriends.org/en/xampp-linux.html.
Výchozí složkou DoucmentRoot bude /opt/lampp/htdocs/. Jak již bylo řečeno dříve v případě 
systému Mac OS X, může se ukázat, že bude nutné změnit řádek Listen 80 na něco jiného, 
třeba na Listen 8080.

Výchozí vlastník souborů a složek
Výchozí přístupová práva k souborům a složkám mohou u systémů Linux a Mac OS X během 
instalace systému Joomla! nebo při editaci jeho souborů způsobit problémy. Je třeba zajistit, 

POZNÁMKA
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aby uživatel Linuxu mohl zapisovat jak do složky, do které instalujete systém Joomla!, tak i do 
samotných souborů Joomla!.
Vlastník všech souborů vytvořený serverem Apache je nastaven pomocí parametru User a Group 
v souboru httpd.conf. Standardně jsou tyto volby přiřazeny procesu „démon“. To znamená, že 
se může stát, že do souborů a složek systému Joomla! nebudete mít právo zápisu.
Pokud se jedná o lokální web, který se používá pro testování a vývoj, můžete přenastavit parame-
try User a Group tak, abyste se jejich prostřednictvím přihlašovali vy. Takto v systému Joomla! 
obdržíte práva vytvářet, editovat a mazat jeho soubory i složky.

Pracovní nástroje
Pro práci s tvorbou a editací programových souborů systému Joomla! si mohou jeho vývojáři 
vybírat z několika různých nástrojů.
Pokud nutně toužíte zahájit debatu se softwarovými vývojáři a chcete, aby byla vášnivá, zeptejte 
se jich, které programy pro psaní kódu používají. Na téma, proč je ten či onen program dobrý 
či naopak příšerný, uslyšíte téměř vždy řadu protichůdných názorů.
Lidé mají na toto téma značně odlišné názory a v systému Joomla! používají různí vývojáři 
různé vývojové nástroje. Program, který by byl nejlepší pro každého a za všech okolností, pro-
stě neexistuje.
V následující kapitole se pokusíme probrat pro a proti různých možností, pokud možno v objek-
tivním duchu.

IDE versus textový editor
Během instalace sytému Joomla! je veškerý zdrojový programový kód zaváděn do systému jako 
prostý text. Hlavní typy souborů, které obsahuje klíčová instalace, jsou PHP („.php“), XML 
(„.xml“), JavaScript („.js“), CSS („.css“) a SQL („.sql“). Všechny tyto typy jsou prosté textové 
soubory, což znamená, že je můžeme editovat jakýmkoliv textovým editorem. Existující sou-
bory systému Joomla! můžete tedy editovat a také můžete vytvářet nové soubory bez jakého-
koliv speciálního softwaru.
Proč bychom si za těchto okolností měli přidělávat starosti se studiem a s instalací nového soft-
waru jen proto, abychom mohli v systému Joomla! něco vyvíjet?
Odpověď, alespoň pro mnoho vývojářů, spočívá v produktivitě práce.
IDE znamená integrované vývojové prostředí, jehož cílem je zvýšit produktivitu vývojářů. 
Například IDE (jako Eclipse nebo NetBeans, o kterém pojednáváme dále v této kapitole) obsa-
huje následující funkce, s jejichž pomocí je psaní programů PHP jednodušší:

  Identifikuje syntaktické chyby v kódu během jeho vkládání
  Automaticky doplňuje části kódu na základě známé jazykové syntaxe
  Automaticky zobrazuje informace o metodě a polích třídy, kterou editujete
  Umožňuje porovnávat dvě verze souboru (nebo dva různé soubory), abychom mohli 

přesně zjistit, jaké jsou mezi nimi rozdíly
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  Umožňuje snadné hledání a změnu textu v rámci celého základního kódu
  Umožňuje „pohled dovnitř“ do vašich programů PHP pomocí ladicího programu

Pro uskutečnění těchto úkolů nebudete vždy potřebovat IDE. Avšak IDE poskytuje ucelený 
nástroj, který zastane vše.
Další výhodou IDE je, že umí spojit různé vývojové úkoly do jedné aplikace. Například mnoho 
vývojářů v systému Joomla! používá systémy pro správu verzí, jako je například Git nebo 
Subversion. Tyto programy mají pluginy, které spolupracují s prostředím IDE, takže systémy 
pro správu verzí můžete používat uvnitř IDE. Automatický sestavovací software, jako je Phing 
nebo Ant, může být dalším příkladem. Tyto programy lze spouštět přímo z IDE. Mnoha vývo-
jářům to zjednodušuje život a umožňuje přehlednější práci.
Pro někoho znamená používání IDE vysoké náklady – zejména je potřeba se naučit, jak jej pou-
žívat. Dále je pravděpodobnější, že se v rámci IDE setkáte s chybami v samotném vývojovém 
nástroji, protože se jedná o komplikovanější software, než je editor. Někteří lidé si myslí, že se 
tato frustrace nevyrovná potenciálnímu zvýšení produktivity.
Pro jiné je studium nového softwaru a možnosti jeho chyb jen malou cenou, kterou je nutné 
platit za výhody, které IDE nabízí.
Pokud hodláte pracovat na nějakém vývoji v systému Joomla! ve velkém rozsahu, bude zřejmě 
účelné věnovat nějaký čas tomu, abyste některé z IDE alespoň vyzkoušeli a abyste viděli, čím 
by vám mohlo být užitečné. Pokud nechcete trávit čas učením, jak nový program používat, 
a chcete se vrhnout přímo do psaní kódu, pak je možné, že pro vás IDE není vhodným řešením.

Výběr IDE s otevřeným zdrojovým kódem
Dvě nejpopulárnější prostředí IDE pro vývoj v systému Joomla! jsou Eclipse a NetBeans. Obě 
prostředí jsou velkým přínosem a pomáhají vývojářům k vyšší produktivitě. Každému z nich 
se v následujících kapitolách budeme věnovat.

Eclipse
Ačkoliv bylo prostředí Eclipse léta nejpopulárnějším IDE pro vývoj v Javě, pro vývoj kódu PHP 
se začalo používat teprve nedávno. V roce 2007 byl pro vývojáře v PHP zveřejněn projekt PDT 
(PHP Development Tools). Je to množina pluginů pro prostředí Eclipse, které jej přizpůsobují 
pro práci s PHP.
Posledním vydáním PDT je v současné době verze 3.0. Každý rok v červnu vychází nová verze 
projektu Eclipse a obvykle ve stejnou dobu vychází nová verze PDT. Eclipse je možné stáhnout 
z webových stránek na adrese http://eclipse.org/downloads. Vývojáři v systému Joomla! 
obvykle požadují balíček „Eclipse for PHP Developers“ („Eclipse pro vývojáře v PHP“).
Podrobnější pokyny, jak nastavit Eclipse pro vývoj v  systému Joomla!, jsou k  dispo-
zici na webových stránkách dokumentace systému Joomlahttp://docs.joomla.org/
Setting_up_your_workstation_for_Joomla!_development.
Projekt Eclipse byl napsán v Javě a funguje na platformách Windows, Linux a Mac OS X. Je 
to volně dostupný software s otevřeným zdrojovým kódem. Ačkoliv neexistují oficiální údaje 
o tom, kterému IDE dávají vývojáři Joomla! přednost, Eclipse je pravděpodobně mezi zkuše-
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nými vývojáři v systému Joomla! tím nejpopulárnějším. Když pro nic jiného, tak alespoň proto, 
že se jedná o první volně dostupné prostředí IDE pro vývoj v PHP.
Podívejme se poněkud podrobněji na to, jak může být projekt Eclipse pro vývoj v systému Joomla! 
užitečný. První věcí, kterou je nutné u IDE jako Eclipse nebo NetBeans pochopit, je vlastní pojetí 
projektu. U většiny editorů nelze editovat najednou více souborů než jeden. Takový editor neví 
nic o dalších souvisejících souborech a nestará se o ně.
V prostředí IDE vytváříte projekt, který obsahuje skupinu vzájemně souvisejících souborů. Pokud 
pracujeme například na systému Joomla!, celá aplikace Joomla! by byla jediným projektem. To 
může být na první pohled matoucí, ale pro vývoj v systému Joomla! to má velký význam, pro-
tože vždy pracujeme se skupinami souborů, které spolu vzájemně souvisejí.
Když vytváříte v prostředí Eclipse nějaký projekt PHP, máte k dispozici PHP Explorer, který 
vám umožňuje prohlížení celého projektu a otevření kteréhokoliv souboru, který pak můžete 
editovat. Obrázek 2.1 ukazuje vlevo pohled PHP Exploreru.
Podívejme se nyní na příklady funkcí IDE, které jsme probírali dříve. Začneme se zvýrazňo-
váním syntaxe. Obrázek 2.2 ukazuje program PHP pro editaci v prostředí Eclipse. Různé typy 
kódu jsou zobrazeny v různých barvách, což usnadňuje jeho čtení.
Podívejme na to, co se stane, když uděláme chybu. Na obrázku 2.3 jsme po příkazu if vyne-
chali závorky.
Na levé straně vidíme červený symbol X a na dvou místech je text podtržen červeně. To nám 
okamžitě oznamuje, že u tohoto kódu není něco v pořádku. Pokud se zastavíme myší nad čer-
veným symbolem X, objeví se rozevírací text, který ukazuje obrázek 2.4. Ten nás informuje 
o tom, jaká nastala chyba a jakým způsobem ji můžeme opravit.

Obrázek 2.1 Příklad pohledu PHP Exploreru v prostředí Eclipse

K2053.indd   53K2053.indd   53 23.5.2013   11:08:4923.5.2013   11:08:49



54 KAPITOLA 2      JAK PŘIPRAVIT VAŠI PRACOVNÍ STANICI PRO VÝVOJ V SYSTÉMU JOOMLA!

Obrázek 2.2 Zvýraznění syntaxe v editoru PHP Eclipse

Obrázek 2.3 Zobrazení syntaktické chyby v editoru PHP

Jinou důležitou funkcí je automatické dokončování kódu. To se uskutečňuje více způsoby. Tím 
nejjednodušším je u některých znaků nabídka párů. Pokud například v PHP napíšete levou 
závorku, budete téměř vždy chtít i pravou závorku. Editor vám tedy poskytne obě. To platí také 
pro složené závorky, uvozovky a prvky jazyka HTML.
Další případ dokončování kódu nastane při psaní jména metody. Na obrázku 2.5 jsme napsali 
$x = $this-> a poté stiskli Ctrl+mezerník.

Obrázek 2.4 Rozevírací chybový text

Editor ví, že $this je objekt typu JApplication, takže nám ukáže všechna pole a metody, které 
jsou pro tuto třídu k dispozici. Jednu z těchto položek si můžeme vybrat kliknutím myši nebo 
pomocí kurzorových kláves. Po dokončení volby vloží editor automaticky metodu nebo pole za 
nás. To šetří psaní a redukuje riziko chyb. Všimněte si, že když začneme zadávat název metody, 
prohledávací okno se aktualizuje a zobrazuje jen ty názvy, které vyhovují zadanému textu.
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O každé z těchto metod se můžeme dovědět další informace. Na obrázku 2.6 jsme zvýraznili 
metodu redirect(). Napravo jsou zobrazeny parametry této metody a další dokumentace.
To je užitečný způsob, jak si pomoci při hledání požadované metody, a je rychlejší, než je pro-
hledávání samostatných souborů nebo oken.
Během editování souboru nám může Eclipse ukázat v samostatném pohledu seznam jeho polí 
a metod. Na obrázku 2.7 vidíme vlevo oblast pro editování a vpravo osnovu.

Obrázek 2.5 Výběr metody PHP v prostředí PHP Eclipse

Obrázek 2.6 Seznam parametrů a dokumentace k metodě v prostředí Eclipse

Zobrazení osnovy nám ukazuje pole a metody třídy, která se právě edituje. Můžeme rovněž vidět 
osnovu celého projektu v pohledu PHP Project Outline, jak ukazuje obrázek 2.8. V tomto pohledu 
můžeme vyhledat kteroukoliv třídu systému Joomla! a podívat se na všechna její pole a metody.
Jinou užitečnou vlastností prostředí IDE, jakým je Eclipse, je schopnost rychle porovnat dvě 
verze souboru a zjistit, co se přesně změnilo. Obrázek 2.9 ukazuje porovnání aktuální verze 
souboru s jeho předchozí verzí před provedením posledních editačních změn.
K porovnání různých verzí stejného souboru lze použít porovnávací funkce. Starší verze může 
pocházet z lokální historie (kterou pro vás Eclipse ukládá automaticky) nebo z úložiště sys-
tému pro správu verzí, pokud jej používáte.
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Při psaní kódu potřebujeme často prohledávat skupinu programů nebo celý projekt, abychom 
viděli, kde byla použita která proměnná nebo kde se nachází nějaký text. Eclipse má jednodu-
chou, avšak výkonnou funkci pro hledání. Na obrázku 2.10 jsme hledali v projektu všechny 
výskyty textu JFactory::getSession(). 

Obrázek 2.7 Editor Eclipse a zobrazení osnovy třídy

Obrázek 2.8 Zobrazení osnovy projektu PHP v Eclipse

Užitečné je i propojení výsledků hledání s editorem. Například když ve výsledcích hledání klik-
neme dvakrát na některý z řádků, otevře se v editoru cílový soubor s kurzorem umístěným na 
tom čísle řádku, kde byl zadaný text nalezen. Z tohoto pohledu můžeme kromě hledání textů 
provádět i jejich nahrazování.
Další funkcí, která je pro mnoho vývojářů důležitá, je ladicí program, aby bylo možné se „podí-
vat dovnitř“ běžícího programu.
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Obrázek 2.9 Příklad porovnávání souborů v prostředí Eclipse

Obrázek 2.10 Příklad hledání v prostředí Eclipse

Nejdříve jedno krátké upozornění. Pokud jste v programování začátečníkem, může se vám 
tohle zdát poněkud odrazující, ale při vývoji programů v sytému Joomla! nemusíte v žádném 
případě nějaký ladicí program používat. Pokud je to tak, prolistujte si pouze několik následují-
cích obrázků a dál se tím netrapte.
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Pokud jste naopak s ladicími programy obecně obeznámeni, zjistíte, že ladicí program pro-
středí Eclipse je v podstatě podobný jiným ladicím programům a že je relativně jednoduché jej 
pochopit a pracovat s ním.
Eclipse pracuje s ladicím programem Xdebug, který vám umožní program v jazyce PHP poza-
stavit a krokovat. Obrázek 2.11 ukazuje pozastavený program Joomla!.
To, co vidíme vlevo nahoře, se nazývá zásobník (stack). Obrázek 2.12 ukazuje tentýž zásobník 
ve větším měřítku.
Zásobník ukazuje, jak jsme se do daného bodu programu dostali. V tomto příkladě jsme začali 
na řádku 43 souboru index.php (poslední řádek v zásobníku). Zde došlo k volání metody JSite-
>dispatch, která vzápětí volala metodu JComponentHelper::renderComponent a tak dále, až jsme 
se dostali na vrchol zásobníku, kde došlo k volání metody ContentModelArticle->getItem.

Obrázek 2.11 Ladící program prostředí Eclipse

Pokud nerozumíte pojmu zásobník, nevadí. Budeme se jím zabývat podrobněji v kapitole 3. 

POZNÁMKA
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Zobrazení proměnných, jak ukazuje obrázek 2.13, vypisuje hodnotu každé proměnné v oboru, 
do kterého tato část programu spadá.

Obrázek 2.12 Příklad zásobníku ladicího programu PHP prostředí Eclipse

Obrázek 2.13 Zobrazení proměnných v ladicím programu prostředí Eclipse

Ve vývoji v systému Joomla! pomáhá mnoho dalších užitečných funkcí prostředí Eclipse, které 
se takto stává efektivnějším. Podrobnosti o těchto funkcích se dovíte z integrované nápovědy, 
která je nainstalovaná společně s programem.
Slabou stránkou prostředí Eclipse je pro vývojáře v PHP relativní nedostatek výukových pro-
gramů a uživatelské dokumentace, ačkoliv webové stránky s dokumentací systému Joomla! 
obsahují o prostředí Eclipse pár užitečných článků.

PHPEclipse
PHPEclipse (http://www.phpeclipse.com) je dalším prostředím IDE s otevřeným zdrojovým 
kódem a s podobnými funkcemi, jako má program PDT Eclipse. Je podporován jiným okruhem 
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lidí, než jsou ti, kteří patří k oficiálním tvůrcům projektu Eclipse. V současné době zřejmě nikdo 
prostředí PHPEclipse aktivně nevyvíjí, ačkoliv je stále možné jej z webu stáhnout.

NetBeans
Další významné a volně dostupné prostředí IDE s otevřeným zdrojovým kódem pro vývoj PHP 
se nazývá NetBeans a je dostupné na adrese http://netbeans.org/downloads/index.html. 
Podobně jako Eclipse byl i projekt NetBeans původně vyvíjen pro Javu. Nyní je k dispozici i pro 
řadu dalších programovacích jazyků.
Jednou z výhod NetBeans je, že má pro vývoj PHP k dispozici vynikající dokumentaci, včetně 
výukových programů na videu. Z tohoto důvodu je NetBeans dobrou alternativou pro ty, kteří 
jsou v používání IDE začátečníky.
NetBeans má podobnou sadu funkcí jako Eclipse, včetně zvýrazňování syntaxe, dokončování 
kódu, porovnávání souborů, globální prohledávání a ladicího programu.
Podobně jako Eclipse a jiná prostředí IDE uspořádává NetBeans vaši práci do projektů a umož-
ňuje vám jimi jednoduše procházet, abyste našli soubory, které potřebujete. Obrázek 2.14 uka-
zuje zobrazení projektu v prostředí NetBeans.

Obrázek 2.14 Příklad zobrazení projektu v prostředí NetBeans
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NetBeans pro PHP podporuje zvýrazňování syntaxe, hlášení o chybách a dokončování kódu. 
Obrázek 2.15 ukazuje zvýrazňování syntaxe v prostředí NetBeans.

Obrázek 2.15 Zvýrazňování syntaxe v prostředí NetBeans

Obrázek 2.16 ukazuje, jak se v prostředí NetBeans zobrazuje syntaktická chyba kódu PHP.

Obrázek 2.16 Syntaktická chyba v prostředí NetBeans

Pokud se zastavíme myší na chybové značce, zobrazí se o chybě další informace, jak ukazuje 
obrázek 2.17.

Obrázek 2.17 Rozevírací text chyby v prostředí NetBeans

NetBeans má podobné dokončování kódu jako prostředí Eclipse. Příklad dokončování 
kódu JApplication je na obrázku 2.18. Po zadání $x = $this-> a po stisknutí kombinace 
Ctrl+mezerník se zobrazí seznam alternativ. Podobně jako v prostředí Eclipse se během zadá-

K2053.indd   61K2053.indd   61 23.5.2013   11:08:4923.5.2013   11:08:49



62 KAPITOLA 2      JAK PŘIPRAVIT VAŠI PRACOVNÍ STANICI PRO VÝVOJ V SYSTÉMU JOOMLA!

vání prvních znaků požadované metody tento seznam redukuje na metody, které vyhovují již 
zadaným znakům.

Obrázek 2.18 Dokončování kódu PHP v prostředí NetBeans

Obrázek 2.19 Dokumentace k metodě při dokončování kódu v prostředí NetBeans
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Když zvýrazníme metodu, můžeme vidět parametry a blok s její dokumentací, jak ukazuje 
obrázek 2.19. 
NetBeans umí zobrazit osnovu editované třídy a  její metody i pole. Příklad je uveden na 
obrázku 2.20.

Obrázek 2.20 Navigátor NetBeans zobrazující metody třídy

Obrázek 2.21 Porovnávání v editoru NetBeans
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NetBeans obsahuje funkci pro porovnávání souborů na základě jejich verzí z lokální historie 
nebo z historie programu pro správu verzí. Obrázek 2.21 ukazuje porovnání souboru s jeho 
předchozí verzí.
NetBeans umožňuje prohledávání objektu. Příklad takového prohledávání je na obrázku 2.22.

Obrázek 2.22 Příklad hledání v NetBeans

Podobně jako v prostředí Eclipse je hledání provázané s editorem, takže v jeho výsledcích můžete 
udělat na kterýkoliv řádek dvojklik a otevřít soubor k editaci. Kurzor bude umístěn v hleda-
ném textu.
NetBeans rovněž obsahuje integrovaný ladicí program. Jde opět o Xdebug. Obrázek 2.23 uka-
zuje program, který je během ladění pozastavený. 
Přehled proměnných v prostředí NetBeans zobrazuje hodnoty všech proměnných v oboru plat-
ném v místě, kde byl program pozastaven.
Zobrazení zásobníku NetBeans ukazuje zásobník volání, jak ukazuje obrázek 2.25.
Podobně jako v prostředí Eclipse zobrazuje tento seznam všechny metody, které nás přivedly 
do daného bodu programu.

Eclipse nebo NetBeans?
Prostředí NetBeans i Eclipse jsou plnohodnotná IDE, která poskytují vývojářům v systému 
Joomla! množství užitečných funkcí. Kdyby bylo kterékoliv z nich zdarma, mohli bychom hovo-
řit o štěstí. Ještě lepší by bylo mít je zdarma obě. Pokud plánujete na poli vývoje v PHP nebo 
v systému Joomla! něco rozsáhlejšího, věnujte některému z nich trochu času a vyzkoušejte si jej.
Které z nich byste měli zkusit? To je těžká otázka, ale při rozhodování je třeba vzít v úvahu 
několik hledisek:

  Pro vývoj v PHP má prostředí NetBeans lepší dokumentaci pro začátečníky. Rovněž 
jeho konfigurace a používání ladicího programu je jednodušší. Někteří lidé jsou toho 
názoru, že NetBeans je rovněž srozumitelnější a pro učení jednodušší než Eclipse (ačko-
liv se možná hůře konfiguruje).
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Obrázek 2.23 Příklad ladění v NetBeans

  Eclipse používá ty části a pomůcky frontendu, které jsou v každém operačním systému 
nativní. Prostředí Eclipse vypadá proto na každé platformě jako nativní aplikace. V sys-
tému Windows vypadá jako jiné windowsové aplikace a v systémech Mac nebo Linuxu 
vypadá jako jiné aplikace pro Mac nebo Linux. NetBeans používá sadu pomůcek fron-
tendu Java SWING a vypadá na všech platformách stejně, takže se nativní aplikaci tolik 
nepodobá. Pro některé to může znamenat plus ve prospěch prostředí Eclipse.

  NetBeans je jako vývojové prostředí pro PHP na světě kratší dobu než Eclipse, ale co se 
týká množiny funkcí, rychle dohnalo ostatní alespoň do té míry, že je s nimi pro běžné 
úlohy srovnatelné.
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  V současné době nepodporuje prostředí NetBeans zakončování řádků pro více platforem. 
Pokud například pracujete na vývoji v systému Windows a potřebujete u svých souborů 
zakončení řádků jako u Linuxu, budete tomu muset věnovat nějakou práci navíc. V pro-
středí Eclipse (a u mnoha dalších editorů) se jedná o jednoduchou konfigurační volbu. 
Doufejme, že NetBeans tuto vlastnost někdy v budoucnu dodělá.

Pokud stále nejste rozhodnuti, které z nich chcete zkusit, máte ještě jednu volbu: zkusit je obě 
a zjistit, které z nich vám z hlediska vaší práce vyhovuje nejlépe.

Obrázek 2.24 Přehled proměnných pro ladění v NetBeans

Obrázek 2.25 Zobrazení zásobníku volání během ladění v prostředí NetBeans

Komerční prostředí IDE
Pro vývoj programů v PHP funguje dobře řada komerčně prodávaných prostředí IDE:

  ZendStudio (http://www.zend.com/en/products/studio) je populární komerční PHP 
IDE založené na Eclipse.
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  Aptana Studio Pro (http://www.aptana.com) je další komerční PHP IDE, které mnozí 
uživatelé vřele doporučují. Rovněž vychází z prostředí Eclipse.

  Komodo IDE (http://www.activestate.com/komodo-ide) je další komerční IDE pro 
vývojáře v PHP.

  Nusphere’s PhpED (http://www.nusphere.com/products/phped.htm) obsahuje integro-
vaný ladicí program, profiler a funkci pro nasazování aplikací.

Výběr textového editoru
Pokud vás předchozí kapitola nepřesvědčila, abyste si IDE vyzkoušeli, existuje několik jedno-
dušších alternativ.

Notepad++
Notepad++ je jednoduchý, ale výkonný editor s otevřeným zdrojovým kódem pro platformy 
Windows, který v sobě zahrnuje zvýrazňování syntaxe a některá dokončování kódu pro několik 
programovacích jazyků, včetně PHP. Lze jej stáhnout na adrese http://notepad-plus-plus.org.
Obrázek 2.26 ukazuje soubor PHP pro systém Joomla!, otevřený v editoru Notepad++. Jak uka-
zuje tento příklad, není zde k dispozici zvýrazňování chyb.

Obrázek 2.26 Editor Notepad++

Pro uživatele Mac OS X existuje Smultron (http://www.apple.com/downloads/macosx/develo-
pment_tools/smultron.html), který obsahuje zvýrazňování syntaxe pro PHP.
Pro uživatele Linuxu poskytuje standardní systémový editor gedit zvýrazňování syntaxe PHP.
Lze také používat standardní textový editor, jako je Notepad nebo vi, které nemají zvýrazňování 
syntaxe PHP. Textové soubory systému Joomla! lze dobře editovat v kterémkoliv editoru. Čím 
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více se vzdálíte od IDE, tím hůře se vám bude samozřejmě vizuálně kontrolovat, zda je váš kód 
správný a zda je bez tiskových chyb.
Je rovněž důležité vědět, že na stejné soubory v systému Joomla! můžete použít jiné programy. 
Když například existuje nějaký soubor, který je součástí projektu v prostředí IDE, je také pří-
stupný i ze souborového systému a lze jej editovat pomocí programů mimo IDE. Pokud chcete, 
pro různé úkoly můžete tedy používat odlišné programy.

Ostatní nástroje
Při vývoji v systému Joomla! mohou být užitečné i jiné softwarové nástroje. Některé z nich si 
nyní krátce probereme.

Software pro správu verzí
Software pro správu verzí je pro většinu softwarových projektů, včetně systému Joomla!, poklá-
dán za nezbytný. Software pro správu verzí sleduje všechny změny základního kódu a umožňuje 
skupině vývojářů provádět změny základního kódu organizovaně. Pokud narazíte na problém 
s modifikovaným kódem, lze jeho změny vrátit zpět a problém řešit. I v případě, že jste jedi-
ným vývojářem projektu, může být software pro správu verzí velmi užitečný. Když narazíte na 
problém, můžete „obrátit chod hodin“ a zjistit, kde se objevil poprvé. To může být užitečné pro 
snižování počtu možných příčin problému.
Nástroj pro správu obsahu systému Joomla! (CMS) a projekty jeho platforem používají program 
s názvem Git (http://git-scm.com). Hostují na adrese Github (https://github.com/joomla). 
Mezi ostatní oblíbené programy pro správu obsahu patří Subversion (http://subversion.apa-
che.org) nebo Mercurial (http://mercurial.selenic.com).
Pro typické prostředí IDE platí, že má v sobě včleněn software pro správu obsahu. Například 
obě prostředí, Eclipse i NetBeans, podporují Git, Subversion nebo Mercurial.

Software pro automatické sestavování (Ant a Phing)
Soubory PHP fungují jako skripty, které se zavádějí přímo z textových souborů. Programy PHP 
se tedy nekompilují, jak tomu je u Javy nebo jiných programů napsaných v jazyce C.
Vývojáři, kteří pracují s jazyky vyžadujícími kompilaci nebo sestavování, používají často pro-
gramy, které umožňují tento proces automatizovat. Dva takové programy jsou Phing a Ant. Ant 
byl původně vyvinut pro práci s programy v jazyce C a Java. Phing je program pro dávkové 
sestavování projektů PHP.
Když se programy PHP nesestavují, proč bychom podobné programy, jako je Ant nebo Phing, 
vůbec měli chtít? Odpověď spočívá v tom, že automatizace opakovaných dávkových úloh je 
někdy užitečná.
Pokud například sestavujete rozšíření v systému Joomla!, jedním ze způsobů, jak si zorgani-
zovat práci, je mít v IDE dva projekty. Jeden projekt obsahuje pouze kód rozšíření a může mít 
vazbu na úložiště systému pro správu verzí. Druhým projektem je instalace systému Joomla! 
s instalovaným rozšířením.

K2053.indd   68K2053.indd   68 23.5.2013   11:08:5023.5.2013   11:08:50



69SHRNUTÍ

2
Ja

k
 p

ři
p

ra
v

it
 v

a
ši

 
p

ra
co

v
n

í s
ta

n
ic

i 
p

ro
 v

ý
v

o
j

V takovém případě budete testovat rozšíření v testovacím projektu, ale změny kódu budete sle-
dovat v projektu pro rozšíření. Může být užitečné, když budete moci měnit kód v souborech 
v rámci testovacího projektu a teprve po odstranění chyb je zkopírovat z testovacího projektu 
do projektu rozšíření.
Pomocí programů Phing nebo Ant můžete zautomatizovat proces kopírování souborů z jed-
noho projektu do druhého. Můžete rovněž zautomatizovat proces vytváření zipových archivů 
pro zabalení vašich rozšíření.
Na adrese http://docs.joomla.org/Setting_up_your_workstation_for_extension_develop-
ment je výukový program, který se zabývá používáním programu Phing pro tento účel.

Automatizované testovací programy
Ve vývoji softwaru se prosazuje silný trend směrem k automatizovanému testování programů. 
Automatizované testy lze jednou napsat a pak je opakovaně používat za účelem detekování chyb, 
které byly vneseny do základního kódu jeho průběžnou modifikací.
V současné době používá projekt Joomla! dva typy automatizovaného testování: jednotkové 
testování a systémové testování. Jednotkové testování se používá k testování platformy Joomla!. 
Tyto testy používají program PHP zvaný PHPUnit. To umožňuje psát testy, které poskytují data 
přímo metodě PHP a porovnávají aktuální výsledky s těmi, které očekáváme. Pokud se liší, 
vytvoří se zpráva o chybách.
Systémové testování testuje činnost systému CMS z pohledu uživatele tím, že spustí relaci pro-
hlížeče řízenou testovacím programem. Prohlížeč provádí sérii příkazů, které zadávají data, 
včetně klikání myší a znaků z klávesnice, a takto napodobují činnost uživatele při práci s pro-
gramem. Dokument lze v prohlížeči automaticky kontrolovat pomocí vnitřních systémových 
testů, abychom se přesvědčili, že se určité informace na stránce zobrazí. V případě, že se očeká-
vaná informace na stránce neobjeví, je hlášena chyba. Pro vytváření a spouštění testů používá 
systém Joomla! program Selenium.
Tyto automatizované testy jsou důležitou součástí procesu vývoje v systému Joomla!. Když 
dochází ke změnám, ať už z důvodu opravy chyb nebo dalšího vylepšování, mohou automati-
zované testy pomáhat při kontrole, zda se během zavádění změn nic nepokazilo.

Shrnutí
V této kapitole jsme probírali, jak připravit pracovní stanici na to, abychom v systému Joomla! mohli 
začít psát programy. Probírali jsme možnosti instalace softwaru pro webové servery na různých 
platformách, včetně zvláštních balíčků pro různé operační systémy. Pak jsme probrali dvě integro-
vaná vývojová prostředí pro PHP s otevřeným kódem, Eclipse a NetBeans, a ukázali jsme si několik 
příkladů, jak mohou být v systému Joomla! užitečná pro zvyšování produktivity vývojových prací.
Probrali jsme krátce editor a jeho možnosti pro ty, kteří IDE používat nechtějí. Nakonec jsme 
ukázali stručný popis softwaru pro správu verzí, jako je Subversion nebo Mercurial, software 
pro automatické sestavování, jako je Phing nebo Ant, a software pro automatizované testování.
Nyní již máme naši stanici nastavenou a jsme připraveni se ponořit do vlastního programování 
v systému Joomla!.
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Témata kapitoly:

  Prohlídka složek systému 

Joomla!

  Platforma systému Joomla!

  Programování webu versus 

„normální“ programování 

  Analýza prováděcího cyklu 

systému Joomla!

  Zásady vytváření názvů 

(tradiční moudrost?)

  Globální objekty

  Přehled databázových 

tabulek

  Shrnutí

3
K A P I T O L A

Jak pracuje 

systém Joomla! 

Patříte k těm, kdo se snaží rozebrat celek na menší části, abyste 
věděli, jak přesně funguje? Jste v programování webů začáteč-
níci a chcete vědět, jak moc se liší od jiných druhů programo-
vání? Chcete znát, jak je systém Joomla! uspořádán a proč? 
Pokud jste na kteroukoliv z těchto otázek odpověděli kladně, 
následující kapitola je pro vás!
Naopak, pokud chcete jen vědět, jak psát v systému Joomla! 
překryvné soubory nebo rozšíření, a nepotřebujete či nechcete 
vědět, jak funguje Joomla! uvnitř, můžete tuto kapitolu jen pro-
listovat nebo přeskočit a vrátit se k ní později, pokud to bude 
zapotřebí.
V této kapitole se podíváme do útrob systému Joomla!, abychom 
pochopili, jak funguje a proč funguje právě tak. Prozkoumáme 
soubory a složky, které vytvářejí instalaci systému Joomla!, 
a probereme si, co dělají.
Pak se podíváme podrobněji na relaci v  systému Joomla! 
a pochopíme, co se děje v zákulisí, když vyplňujete formuláře 
a klikáte na tlačítka nebo odkazy.
Budeme ve vašich programech probírat místa, kde můžete – 
nebo budete potřebovat – použít speciální názvy složek nebo 
souborů, aby je systém Joomla! uměl vyhledat a spouštět v ten 
správný okamžik. Ukážeme vám, jak v sytému Joomla! během 
chodu vašich programů přistupovat k často používaným objek-
tům. Nakonec vás vezmeme na krátkou prohlídku tabulek data-
báze Joomla!. 

Prohlídka složek systému 
Joomla!
Když instalujete systém Joomla!, vytvoří se složky a soubory, 
které jsou zobrazeny na obrázku 3.1.
Po instalaci systému bude v kořenovém adresáři vytvořen sou-
bor configuration.php. Za normálních okolností by v pro-
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vozní verzi byla složka installation odstraněna, protože by její přítomnost znamenala bez-
pečnostní riziko. Pokud si stáhnete instalační soubory Joomla! z úložiště Github nebo SVN, 
obdržíte složku s názvem tests se soubory pro automatizované jednotkové a systémové testy. 
Dále složku s názvem docs s informacemi o tom, jak vytvářet dokumentaci ve formátu PDF, 
a složku s názvem build, která obsahuje program pro sestavování archivních souborů systému 
Joomla!. Po vytvoření běžného instalačního balíčku budou tyto složky odstraněny.

Obrázek 3.1 Složky a soubory systému Joomla! verze 2.5

Frontend versus backend
Pokud jste již používali systém Joomla!, jste obeznámeni s koncepcí frontendu (uživatelské roz-
hraní neboli přední část stránek) a backendu (někdy nazývané administrační rozhraní). Můžeme 
je brát jako zcela oddělené aplikace, které ale sdílejí některé společné knihovny.
Pokud se ve složce administrator podíváte na její podsložky, uvidíte mnoho stejných názvů, 
které můžete vidět ve složce nejvyšší úrovně. Jde o složky cache, components, includes, lan-
guage, modules a templates.
Složka administrator má také svoji vlastní verzi souboru index.php. Proto když zadáte adresu 
URL http://mywebsite.org/administrator, bude tento soubor (administrator/index.php) 
spuštěn a s ním bude spuštěna aplikace administrátora. Když zadáte adresu URL http://myweb-
site.org, bude spuštěn soubor index.php ze složky nejvyšší úrovně a bude zahájena činnost 
aplikace ve frontendu.
V následujícím textu budeme krátce probírat každou z těchto složek. Protože složka adminis-
trator má podobnou strukturu jako složka nejvyšší úrovně, budeme se o ní bavit až na závěr.
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Cache
Pochopit složku cache je velmi jednoduché. Je to prostě místo, které slouží jako mezipaměť pro 
ukládání souborů. U dynamických webových stránek stráví systém hodně práce na tom, aby 
dal dohromady všechny informace nutné k zobrazení stránky. Pokud například stránka zobra-
zuje rozvržení blogu, systém potřebuje mít přístup do databáze, aby zde pro blog získal články, 
rozmístil je na stránku a načetl její požadované moduly.
U mnoha reálných webových stránek nemusí u těchto informací docházet k žádným změnám 
v rozmezí hodin až dnů. Pokud máte 50 uživatelů, kteří během jedné hodiny požadují tytéž 
stránky, jejichž obsah se mění jen jednou denně, dostávali byste z databáze přibližně 1200krát 
(50 × 24) za den informace, na kterých se nic nezměnilo.
Pokud je aktivováno ukládání do mezipaměti, snažíme se omezit počet přístupů k databázi, 
pokud máme dostat tutéž informaci jako minule. Když bychom v předchozím příkladě ukládali 
stránku do mezipaměti, znamená to, že kopii této stránky uložíme na určitou dobu – třeba na 
15 minut – do složky cache.
Při prvním požadavku se tato stránka sestaví z databáze obvyklým způsobem a kopie celé 
stránky se uloží ve složce cache.
Pokud nějaký další uživatel požaduje přesně tytéž informace, systém nejdříve zkontroluje, zda 
má v mezipaměti kopii této stránky a zda její doba dosud nevypršela (v našem příkladě je to 
méně než 15 minut). Pokud ano, přečte si stránku z mezipaměti a nemusí opět přistupovat 
k databázi a stránku znovu sestavovat. To umožňuje nahrávat stránky mnohem rychleji a tím 
šetřit práci serveru.
Na frekventovaných webových stránkách, kde je četnost prohlížení větší než četnost změn v data-
bázi, může ukládání do mezipaměti výrazně zvýšit celkový výkon systému.
Soubory v této složce budou odstraněny, když kliknete na následující volby: Stránky → Údržba 
→ Promazat mezipaměť nebo Stránky → Údržba → Promazat prošlou mezipaměť. Pokud spra-
vujete velký provozní web, bude možná vhodné odstraňovat nepotřebné soubory pomocí sys-
témových úloh.

CLI
Složka cli byla přidaná jako výchozí umístění pro ukládání aplikací pro rozhraní příkazového 
řádku (CLI). Jednou z vynikajících vlastností platformy systému Joomla! je její schopnost jedno-
duše vytvářet aplikace CLI, které spolupracují s webovými stránkami systému Joomla!. Aplikace 
CLI jsou vhodné pro spouštění podle časového plánu – například za použití linuxového pro-
gramu cron. To si ukážeme na příkladě v kapitole 13.

Components
Komponenta je obvykle tou nejdůležitější záležitostí na dané stránce a v běžných případech 
odpovídá jedné položce nabídky. Při výběru položky z nabídky obsahuje stránka, která se načte, 
komponentu definovanou touto položkou.
Pokud se podíváme do podsložek komponent, uvidíme zde všechny klíčové komponenty systému 
Joomla!: com_banners, com_contact, com_content (pro články), com_finder (pro Chytré hledání), 
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com_mailto, com_media, com_newsfeeds, com_search, com_users, com_weblinks a com_wrappers. 
Zřejmě jste již přišli na to, že všechny složky komponent začínají písmeny com_, po kterých následuje 
název komponenty. Tohle je jeden z příkladů přísných pravidel pro vytváření názvů, které se v rámci 
celého systému Joomla! používají. Tyto zásady budeme probírat v dalších částech této kapitoly.
Když se podíváme na možnosti při vytváření nových položek nabídky pro klíčové komponenty, 
můžeme si vybrat z těch, které jsou uvedeny na obrázku 3.2.
Většina z těchto typů položek odpovídá jedné z uvedených složek. Ty obsahují kontakty, články 
(které využívají složku com_content), informační kanály, hledání, uživatele, webové odkazy 
a obálky.
Komponenty com_banners, com_mailto a com_media neodpovídají žádnému typu položky 
nabídky. Bannery jsou komponenty, ale ty se vkládají do stránek v modulech. Když kliknete 
na ikonu E-mail a chcete někomu poslat článek, volá se komponenta com_mailto. Komponenta 
com_media se vyvolá při editaci článku ve frontendu, když stisknete tlačítko Obrázek, abyste 
zavedli Správce médií.

Kontakty

Seznam kategorií kontaktů
Seznam kontaktů v kategorii
Jeden kontakt
Hlavní kontakty

Články

Archivované články
Jeden článek
Seznam všech kategorií
Blog kategorie
Seznam kategorie
Hlavní články
Vytvoření článku

Chytré hledání

Hledání

Kanály

Seznam všech kategorií kanálů
Seznam kanálů v kategorii
Jeden kanál

Hledání

Formulář pro hledání nebo výsledky hledání

Správce uživatelů

Přihlašovací formulář
Profil uživatele
Úprava profilu uživatele
Registrační formulář
Žádost o připomenutí uživatelského jména
Obnovení hesla

Odkazy

Seznam všech kategorií odkazů
Seznam všech odkazů v kategorii
Odeslat odkaz

Obálka

Obálka

Systémové odkazy

Externí URL
Alias položky nabídky
Oddělovač

Obrázek 3.2 Klíčové typy nabídek frontendu

Tyto komponenty nejsou tím hlavním, co stránky zobrazují, a tudíž naší jednoduché definici 
komponenty nevyhovují. To nás přivádí k podrobnější a techničtější definici, která zní násle-
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dovně: komponenta je rozšíření, které má jiné úkoly než něco zobrazovat. Například když klik-
nete na reklamní proužek, zapíše se tohle kliknutí do databáze a pak vás možná přesměruje na 
jinou adresu URL. Podobně když kliknete na e-mailovou ikonu, nabídne vám formulář, který 
vyplníte a odešlete e-mailem. Když chcete vložit do článku obrázek, opět provádíte kroky, jako 
je třeba odeslání obrázku na webový server.
Takže ve všech těchto případech potřebujeme k provedení těchto činností komponenty, i když 
nikdy nebudou tvořit hlavní náplň stránek našeho webu.

Images
Složka images je jedním z míst, kde je možné ukládat obrázky pro webové stránky. Například při 
distribuci klíčových souborů máme podsložky s názvem banners a sampledata. Jak lze očekávat, 
složka banners obsahuje obrázky pro vzorové proužkové reklamy, které jsou součástí klíčových 
distribučních souborů. Složka sampledata obsahuje obrázky, které se používají jako ukázková 
data, která můžete instalovat (volitelně) během instalace systému Joomla!.

Důležitá poznámka o souborech Index.html

Jistě si všimnete, že každá podsložka v  distribuci systému Joomla! (s výjimkou složek admi-

nistrator a installation, které obsahují soubory index.php) obsahuje soubor s názvem index.html. 

Pokud tento soubor otevřete v editoru, uvidíte následující obsah:

<!DOCTYPE html><title></title>

Je to soubor typu HTML s elementy <html> a prázdným elementem <title>. Tento soubor nic 

neobsahuje, a když jej zobrazíte v prohlížeči, ukáže se vám prázdná stránka.

Proč máme tyto soubory ve všech složkách? Odpověď spočívá v bezpečnosti. Pokud se uživatel 

pokusí prohlížet některou ze složek, webový server hledá soubor s názvem index.php nebo 

index.html, aby jej spustil. Když takový soubor nenalezne, zobrazí prohlížeč seznam souborů 

a podsložek této složky.

Ukážeme si to na příkladu, když dočasně přejmenujete soubor images/index.html na 

images/index1.html. Když budete poté prohlížet obsah na adrese URL „<your Joomla! root>/

images“, uvidíte něco podobného jako na obrázku 3.3.

Když tento soubor přejmenujete zpátky na index.html, uvidíte na stejné adrese URL pouze 

prázdnou stránku.

Kdybychom umožnili neautorizovanému uživateli, aby se na vašem serveru dostal k informacím 

o  souborech a  složkách, znamenalo by to bezpečnostní riziko. Kdokoliv, kdo by se chtěl 

nabourat do vašich webových stránek, by mohl tyto informace zneužít, aby se dostal k dalším 

informacím a aby se pokusil najít slabá a zranitelná místa. To je důvodem, proč by měla každá 

podsložka v systému obsahovat prázdný soubor index.html.

Složky installation a  administrator jsou jedinými složkami, které soubor index.html 

neob sahují, protože již obsahují soubor index.php. Ten slouží jako vstupní bod instalačního 

procesu nebo administraci. V  tomto případě by soubor index.html způsobil, že by soubor 

index.php nespustil. 

POZNÁMKA
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Obrázek 3.3 Okno prohlížeče se složkou images bez souboru index.html

Includes
Již dříve jsme si řekli, že složku administrator, která je určená ke správě webových stránek, 
je možné považovat za aplikaci zcela oddělenou od frontendového webu. Proto když spustíme 
frontendovou nebo backendovou relaci, potřebujeme načíst do paměti pokaždé jiné třídy a jiné 
konstanty. 
Složka includes obsahuje programy, které jsou specifické buď pro aplikaci frontend, nebo 
backend. Takže se ze složky includes nejvyšší úrovně zavádějí soubory, které potřebujeme pro 
spuštění frontendové relace, zatímco složka administrator/includes obsahuje soubory, které 
potřebujeme pro spuštění backendové relace.
Složka includes obsahuje soubory, které jsou zobrazeny v tabulce 3.1

Tabulka 3.1 Soubory v kořenové složce includes

Soubor Činnost

application.php Vytváří třídu JSite

defines.php Definuje konstanty pro cesty k souborům

framework.php Zavádí běžně používané části architektury systému Joomla! (rovněž známé 
jako platforma)

menu.php Zavádí do paměti všechny nabídky webových stránek 

pathway.php Vytváří třídu JPathwaySite, která se používá v modulu mod_breadcrumbs 
a která ukazuje cestu k aktuální položce nabídky

router.php Zavádí třídu JRouterSite; router (směrovač) budeme probírat podrobněji 
v dalších částech této kapitoly
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Installation
Složka installation je zcela samostatná miniaplikace, která dělá jedinou věc: první instalaci 
systému Joomla!. Když zahájíte první relaci, ať už frontendovou nebo backendovou, systém 
kontroluje, zda se v kořenové složce nachází soubor s názvem configuration.php. Pokud jej 
nenalezne, předpokládá, že potřebujete spustit instalaci, a spustí instalační miniaplikaci. 
Protože se jedná o samostatnou miniaplikaci, má vedle vlastní složky includes i ostatní složky 
potřebné pro běh instalačního procesu. Jednou ze skvělých vlastností systému Joomla! je snad-
nost jeho instalace, což výborně provádí tato instalační miniaplikace, která vše, včetně vytvoření 
databáze, provede za vás.

Language
Systém Joomla! je navržen tak, aby běžel nativním způsobem s kterýmkoliv z 68 jazyků. Počet 
jazyků stále roste. Jak jsme si již řekli v kapitole 2, prakticky veškerý text systému Joomla! je pře-
ložen ještě před tím, než je zobrazen v prohlížeči. To se provádí pomocí jazykových balíčků, které 
nainstalují sadu jazykových souborů. Tyto jazykové sady se umísťují do podsložky languages. 
U standardní anglické instalace obdržíme dvě podsložky: en-GB a overrides. První z nich obsa-
huje jazykové soubory, které jsou zapotřebí pro překlad ve frontendu webových stránek do anglič-
tiny. (GB znamená Great Britain. Oficiální angličtinou pro systém Joomla! je britská angličtina.)
Druhá složka má vztah k nové vlastnosti verze 1.6: předefinování jazyka. To vám umožní změ-
nit obsah kteréhokoliv textu, aniž byste museli vyměnit celý jazykový soubor. Příklad na tohle 
téma vám ukážeme v kapitole 4.
Všimněte si, že pro každý jazyk existují často dva jazykové soubory. Jeden s koncovkou .sys.ini 
a druhý s koncovou .ini. Soubor s koncovkou .sys.ini se načítá tehdy, když potřebujeme získat 
název a popis rozšíření – například pro nějaké zobrazení ve Správci modulů. Soubor s koncovkou 
.ini načítáme tehdy, když pracujeme s vlastním rozšířením, které má používaný text zobrazovat. 

Libraries
Programová knihovna je sada programů, které byly navrženy pro opakované použití v různých 
kontextech. Knihovna obvykle provádí specifické úlohy nebo množinu souvisejících úloh. Tyto 
programové knihovny jsou uloženy v podsložkách složky libraries.
Verze 1.5 systému Joomla! používala 14 knihoven. Z nich bylo 13 externích od vývojářů jiných 
dodavatelů a jedna knihovna pocházela ze systému Joomla!. 
Ve verzi 2.5 byl jejich počet omezen na čtyři. Tři externí knihovny jsou: phpmailer pro zasílání 
e-mailů, phputf8, používaná pro některé operace s texty UTF-8, a simplepie, používaná pro 
informační kanály RSS.
Knihovny, které nás nejvíce zajímají, jsou uloženy ve složce joomla. Tato složka obsahuje třídy 
platformy Joomla!. V dalších částech této kapitoly se jimi budeme zabývat podrobněji. Počínaje 
verzí 2.5 máme složku s názvem cms. Tato složka obsahuje knihovní soubory, které se používají 
pro systém správy obsahu Joomla! (CMS), ale pro tuto platformu použitelné nejsou.
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Logs
Složka se používá pro ukládání souborů protokolů. Události jsou protokolovány na základě 
určitých podmínek. Například jakákoliv chybová podmínka bude zaprotokolována v souboru 
s názvem error.log. Navíc přepnutí do režimu ladění může způsobit protokolování některých 
událostí.

Media
Složka media obsahuje soubory CSS, JavaScripty a obrázky pro některé z komponent, modulů 
a editorů. Systémová podsložka obsahuje mimo jiné framework MooTools v jazyce JavaScript, 
který se v systému Joomla! používá pro některé javaskriptové funkce. JavaScript a MooTools 
budeme probírat podrobněji v kapitole 12.

Modules
Složka modules obsahuje podsložku pro každý modul, který se ve frontendu používá. Na obrázku 
3.4 jsou tyto podsložky zobrazeny vlevo a seznam typů modulů, který uvidíte po vytvoření 
nového modulu ve Správci modulů, je vpravo.

Obrázek 3.4 Podsložky typů modulů

Každý typ modulu má svoji vlastní podsložku. Tabulka 3.2 ukazuje, které názvy modulů odpo-
vídají kterému názvu podsložky.

Typy modulů
Archivované články Články - Upoutávka

Články - Související články Kategorie článků

Kategorie článků Bannery

Drobečková navigace Vlastní HTML

Zobrazení kanálu Patička

Přepínač jazyka Poslední novinky

Nejnovější uživatelé Přihlášení

Nabídka Nejčtenější články

Náhodný obrázek Vyhledání

Modul pro chytré vyhledávání Statistiky

Sdružené kanály Odkazy

Kdo je připojen Obálka
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Při instalaci rozšíření typu modul se přidají jeho podsložky do složky modules a budou kom-
pletně integrovány do aplikace Joomla!. Moduly budeme podrobněji probírat v kapitole 6.

Plugins
Složka plugins obsahuje rozšíření typu plugin. Ve verzi 2.5 existuje deset typů pluginů a každý 
z nich má svoji vlastní podsložku, jak ukazuje tabulka 3.3. Každý typ pluginu je určen ke spe-
cifickému typu činnosti na webových stránkách a reaguje na události, které se během těchto 
činností spouští.
Pluginy budeme probírat podrobněji v kapitole 5.

Templates
V systému Joomla! je obsah každé webové stránky co nejvíce separován od její prezentace obra-
zovce. Prezentace je ovládaná pomocí rozšíření, kterým říkáme šablony.
Složka templates obsahuje podsložku pro každou uživatelskou šablonou, která je v systému 
nainstalována. Při výchozí instalaci obsahuje tato složka šablony atomic, beez_20 a beez5. 
Rovněž obsahuje složku system. Šablona system obsahuje některé informace o rozvržení, které 
sdílejí ostatní šablony a rovněž je využívá systém jako zálohu pro případ, že se v dané šabloně 
nepodaří nalézt soubor nebo třídu CSS.
Složky templates budeme podrobněji probírat v kapitole 4.

Tabulka 3.2 Podsložky modulů a odpovídajících typů

Název podsložky Název typu modulu Poznámka 

mod_articles_archive Archivované články Ve verzi 1.5 se nazývala mod_archive

mod_articles_categories Kategorie článků Doplněno ve verzi 1.6

mod_articles_category Kategorie článků Doplněno ve verzi 1.6. 
Nahrazuje mod_sections

mod_articles_latest Poslední novinky Ve verzi 1.5 se nazývala mod_latestnews

mod_articles_news Články - Upoutávka Ve verzi 1.5 se nazývala mod_newsflash

mod_articles_popular Nejčtenější články Ve verzi 1.5 se nazývala mod_mostread

mod_banners Bannery

mod_breadcrumbs Drobečková navigace

mod_custom Vlastní HTML

mod_feed Zobrazení kanálu

mod_finder Chytré hledání Doplněno ve verzi 2.5

mod_footer Footer Doplněno ve verzi 1.6

mod_languages Přepínač jazyka

mod_login Přihlásit se

mod_menu Nabídka Ve verzi 1.5 se nazývala mod_mainmenu

mod_random_image Náhodný obrázek
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Název podsložky Název typu modulu Poznámka 

mod_related_items Články – související články

mod_search Hledání

mod_stats Statistika

mod_syndicate Sdružené kanály

mod_users_latest Nejnovější uživatelé Doplněno ve verzi 1.6

mod_weblinks Webové odkazy Doplněno ve verzi 1.6

mod_whosonline Kdo je připojen

mod_wrapper Obálka

Tmp
Složka tmp, jak lze snadno uhodnout, je místem, kam si systém odkládá dočasné soubory. Jedním 
z nejčastějších použití této složky je instalace rozšíření. Při instalaci nového rozšíření se do této složky 
zkopíruje jeho archivní soubor, který se poté rozbalí do odpovídajících složek systému Joomla!.

Administrator
Jak jsme si řekli již dříve, systém Joomla! můžeme chápat jako dvě samostatné aplikace, které 
sdílejí některé části základního kódu. Tyto aplikace tvoří frontendovou nebo backendovou část 
webových stránek. 
To uvidíte, když se ve složce administrator podíváte na její podsložky. Složka administrator 
obsahuje mnoho složek, které jsou stejné jako složky na nejvyšší úrovni, včetně cache, compo-
nents, help, includes, language, modules, templates a index.php (viz obrázek 3.5).

Tabulka 3.3 Typy pluginů

Název složky Kde se používá

Authentication Během přihlašování kontroluje uživatelské jméno a heslo

Captcha Během zpracování obrazovky s testem CAPTHCHA

Content Během vytváření obsahu a během editace

Editors Během zavádění standardního editoru (například TinyMCE)

editors-xtd Vytváří editační tlačítka (Článek, Obrázek, Konec stránky, Číst dál) během zavádění 
editorů

extension Během instalace, aktualizace nebo odinstalování rozšíření

finder Během činnosti Chytrého hledání

search Během hledání

system V  různých okamžicích během prováděcího cyklu příkazu, včetně inicializace 
relace, směrování požadavku, odesílání nebo zobrazování dat. To si probereme 
podrobněji později v kapitole „Analýza prováděcího cyklu systému Joomla!”

user Během vytváření, editace nebo odstraňování uživatelů a během jejich přihlašování 
a odhlašování
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Obrázek 3.5 Obsah složky administrator

Administrator/Cache
Složka slouží jako mezipaměť pro soubory v backendové části webu. Když jsou tyto stránky 
ukládány do mezipaměti, jejich dočasné soubory se zapisují do této složky.

Administrator/Components
Složka obsahuje všechny komponenty, které jsou k dispozici v backendové části webu. Každý 
výběr v nabídce v backendové části je zabezpečen jednou z těchto komponent. Seznam všech 
použitelných komponent backendu zobrazuje tabulka 3.4.

Administrator/Help
Složka obsahuje soubor z názvem helpsites.xml. Tento soubor obsahuje seznam dostupných 
webových stránek s online nápovědou. Obyčejně se po stisknutí tlačítka Help připojíte k nápo-
vědě na adrese docs.joomla.org.
Je zde rovněž složka s názvem en-GB, která pro každé téma nápovědy obsahuje soubor HTML. To 
umožňuje volbu nápovědy na lokálním serveru. Pro výchozí stav platí, že soubory z této složky 
prostě přesměrují uživatele na nápovědu online. Ale pokud chceme, lze je překrýt a používat 
soubory s lokální nápovědou. 

Administrator/Includes
Složka slouží stejnému účelu jako složka includes na nejvyšší úrovni, o které jsme mluvili již 
dříve. Tato složka obsahuje soubory, které potřebujeme pro zahájení backendové relace, jak 
ukazuje tabulka 3.5.

Administrator/Language
Pro tuto složku platí totéž co pro složku language na nejvyšší úrovni s tím rozdílem, že slouží 
pro jazykový překlad v backendu. Každá komponenta, modul, plugin nebo šablona mají své 
vlastní jazykové soubory.
Všimněte si, že pro každé rozšíření existuje standardně soubor s koncovkou sys.ini a.ini, 
podobně jako je tomu u jazykových souborů frontendu. Jak jsme si již řekli dříve, v typickém 
případě obsahuje soubor .sys.ini pouze název a popis rozšíření, které se zobrazují v seznamu 
rozšíření. Soubor .ini překládá všechny textové řetězce, které rozšíření používá.
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Tabulka 3.4 Komponenty frontendu

Název složky Možnosti nabídek pro administrátory

com_admin Nápověda → Joomla nápověda 
Stránky → Můj profil
Stránky → Systémové informace

com_banners Komponenty → Bannery Možnosti

com_cache Stránky → Údržba → Promazat mezipaměť
Stránky → Údržba → Promazat prošlou mezipaměť

com_categories Obsah → Správce kategorií 
Komponenty → Bannery→ Kategorie
Komponenty → Kontakty → Kategorie
Komponenty → Kanály → Kategorie
Komponenty → Odkazy → Kategorie

com_checkin Stránky → Údržba → Globální kontrola

com_config Stránky → Globální nastavení

com_contact Komponenty → Kontakty Možnosti

com_content Obsah → Správce článků
Obsah → Hlavní články

com_cpanel Stránky → Ovládací panel

com_finder Komponenty → Chytré hledání*

com_installer Rozšíření → Rozšíření Správce

com_languages Rozšíření → Správce jazyků

com_login Přihlášení do administrace Joomla!
Stránky → Odhlášení

com_media Obsah → Media Správce

com_menus Nabídky → Správce nabídek
Nabídky → Položky nabídky (seznam položek pro každou nabídku frontendu, 
která je pro dané webové stránky definovaná)

com_messages Komponenty → Zprávy

com_modules Rozšíření → Module Správce

com_newsfeeds Komponenty → Kanály Možnosti

com_plugins Rozšíření → Správce pluginů

com_redirect Komponenty → Přesměrování**

com_search Komponenty → Hledání

com_templates Rozšíření → Správce šablon

com_users Možnosti nabídky Uživatelé (Správce uživatelů, Skupiny, Úrovně přístupu, 
Hromadná pošta)

com_weblinks Komponenty → Odkazy

* Doplněno ve verzi 2.5
** Doplněno ve verzi 1.6
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Tabulka 3.5 Soubory složky includes pro administrátora

Soubor Činnost

application.php Vytváří třídu JAdministrator

defines.php Definuje konstanty pro cesty k souborům

framework.php Zavádí běžně používané části frameworku systému Joomla! 
(rovněž známé jako platforma)

helper.php Zkontroluje, zda jste již přihlášeni, a přesměruje vás k volbě požadované 
komponenty

menu.php Zavádí do paměti všechny nabídky administrátora 

router.php Zavádí třídu JRouterSite. Tímto tématem se budeme zabývat podrobněji 
v dalších částech této kapitoly

toolbar.php Poskytuje metody pro zavádění panelů nástrojů v backendu

Administrator/Manifests
Tato nová složka pro verzi 1.6 podporuje novou funkci aktualizace na jedno kliknutí. Obsahuje 
tři podsložky (files, libraries a packages):

  Složka files obsahuje soubor s názvem joomla.xml se seznamem všech složek a sou-
borů z nejvyšší úrovně standardní instalace systému Joomla!. Rovněž obsahuje seznam 
aktualizačních serverů (ve formě adres URL), na kterých může program hledat aktua-
lizované verze těchto souborů. Na základě tohoto souboru XML pak určí aktualizační 
program, které soubory této aplikace má aktualizovat.

  Složka libraries obsahuje pro každou knihovnu, kterou používá systém Joomla!, sou-
bor XML. Tyto soubory obsahují seznamy všech složek a podsložek v knihovně a také 
adresy URL, na kterých může program hledat aktualizace knihoven.

  Složka packages rovněž obsahuje soubor joomla.xml. Ten podporuje metodu aktuali-
zace instalovaného systému Joomla! formou balíčku, a ne pomocí sady souborů. Tato 
funkce není u verze 2.5 implementována, ale v budoucích verzích může být doplněna. 
Bude podporovat vztahy závislosti mezi rozšířeními. Budete-li například žádat o aktua-
lizaci nebo instalaci rozšíření A s tím, že vyžaduje další rozšíření B a C, budou tato další 
rozšíření do instalace nebo aktualizace zahrnuta automaticky.

Další informace o aktualizacích na jedno kliknutí naleznete na adrese http://joomlaprogra-
mmingbook.com.

Administrator/Modules
Složka slouží stejnému účelu pro backend jako složka modules nejvyšší úrovně pro frontend. 
Obsahuje jednu podsložku pro každý modul backendu, které jsou zobrazeny na obrázku 3.6. 
Každý typ modulu má svou vlastní podsložku. Tabulka 3.6 zobrazuje názvy modulů a jejich 
odpovídající názvy podsložek.
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Administrator/Templates
Složka obsahuje šablony, které se používají k zobrazování stránek backendu. Standardní imple-
mentace obsahuje dvě šablony: Bluestork a Hathor. Bluestork je výchozí šablona, Hathor je šab-
lona vytvořená speciálně pro usnadnění práce. Šablona Hathor je navržena například tak, aby 
dobře spolupracovala s nástroji pro čtení obsahu obrazovky (pro lidi s vadou zraku) nebo bez 
použití myši (pro ty, kteří by s používáním myši měli problémy).
Co se týká frontendu, je zde také šablona system, která se používá pro běžná zobrazení a také 
jako náhradní šablona, pokud zadaná šablona chybí.

Obrázek 3.6 Podsložka modules backendu

Tabulka 3.6 Podsložka modules backendu

Název podsložky Název typu modulu

mod_custom Vlastní HTML

mod_feed Kanály

mod_latest Poslední novinky

mod_logged Přihlášení uživatelé

mod_login Přihlašovací formulář

mod_menu Nabídka administrace

mod_multilangstatus Stav jazyků

mod_popular Oblíbené články

mod_quickicon Přímé odkazy

mod_status Stav uživatele

mod_submenu Podnabídka administrace

mod_title Titulek

mod_toolbar Panel nástrojů

Typy backendových modulů

Podnabídka administrace Nabídka administrace

Vlastní HTML Zobrazení kanálu

Poslední novinky Přihlášení uživatelé

Přihlašovací formulář Stav jazyků

Oblíbené články Přímé odkazy

Titulek Panel nástrojů

Stav uživatele
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Administrator/index.php
Tento soubor se automaticky spouští v okamžiku, kdy je prohlížeč nasměrován do složky admi-
nistrator. Je to vstupní bod backendu systému Joomla!. Řídí příkazový cyklus backendu stejným 
způsobem, jako soubor index.php nejvyšší úrovně řídí příkazový cyklus frontendu. Všimněte 
si, že když chceme, aby systém spustil soubor index.php, nemáme zde soubor index.html.

Soubory
Soubory v tabulce 3.7 se nacházejí ve složce systému Joomla! nejvyšší úrovně. Tato tabulka 
popisuje také jejich účel.

Tabulka 3.7 Soubory nejvyšší úrovně a jejich popis

Soubor Funkce

configuration.php Tento soubor se vytváří po úspěšné instalaci a obsahuje nastavení, která jsou 
pro daný web specifická, např. informace o  připojení k  databázi aj. Většinu 
z  těchto nastavení, ale ne všechna, lze editovat z  obrazovky pro globální 
nastavení v backendu.

htaccess.txt Tento soubor lze přejmenovat na .htaccess a  používat jej s  funkcí mod_
rewrite webového serveru Apache. Při jeho použití dojde k  odstranění 
souborů index.php ze všech adres URL systému Joomla! a poskytuje některé 
další prvky zabezpečení.

index.php Tento soubor spouští ve  frontendu systému Joomla! všechny zaváděné 
soubory. Spouští jej automaticky webový server, jakmile zadáte jakoukoliv 
adresu URL, která ukazuje na frontend webu (jinými slovy: která neukazuje 
do složky administrator).

joomla.xml Tento soubor je kopií souboru administrator/manifests/files/joomla.
xml a používá se během instalace. Po instalaci je z kořenové složky odstraněn.

LICENSE.txt Tento soubor obsahuje text licenční smlouvy pro systém Joomla!. Platí pro něj 
licence GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, verze 2, z června roku 1991.

README.txt Soubor obsahuje všeobecné informace o systému Joomla!.

robots.txt Webový robot je výraz pro program, který automaticky prochází web 
a  shromažďuje informace o  webových stránkách. Vyhledávací moduly, jako 
je Google a jiné, používají roboty k aktualizaci svých rejstříků. Spammeři a jiní 
darebové používají roboty ke shromažďování e-mailových adres a  k  jiným 
zlovolným účelům.
Je-li soubor robots.txt přítomen, zabraňuje robotům, aby přistupovali na 
podsložky vašich webových stránek.

web.config.txt Tento soubor má podobný význam jako soubor .htaccess s tím rozdílem, 
že se používá pro webové servery Microsoft IIS.
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Platforma systému Joomla!
Systém pro správu obsahu Joomla! (CMS) můžeme chápat jako platformu pro vývoj aplikací. 
Můžeme se na něj dokonce dívat i jako na aplikaci, která spočívá na něčem mnohem zásadněj-
ším, co vytváří základ, na kterém je v systému Joomla! postaveno vše. Tím něčím je platforma 
systému Joomla!. Dříve jsme používali názvu „framework Joomla“, „knihovny Joomla“ a prav-
děpodobně mnoho dalších. Ale to, o čem nyní mluvíme, jsou programy uvnitř složky libra-
ries distribuce systému Joomla!.
Před vydáním verze 1.5 systému Joomla! byly všechny základní třídy a funkce nutné pro běh 
systému smíchány s jinými soubory ve složce includes. U verze 1.5 padlo rozhodnutí přejít 
na čistější a lépe udržovatelný způsob organizace základního kódu. Chceme, aby profesionální 
vývojáři, kteří se spoléhají na architekturu systému jako na něco, co má nějakou základní logiku, 
nalezli něco známého a srozumitelného. Například jsme chtěli, aby pro lidi, kteří již dříve pra-
covali s jazykem Java nebo v prostředí .NET, byl vývoj v systému Joomla! pohodlnější. Z tohoto 
důvodu jsme se rozhodli vytvořit něco, čemu dnes říkáme platforma systému Joomla!.
Když se poprvé podíváte na složku libraries, uvidíte pět dalších složek a čtyři soubory PHP 
(spolu s povinným souborem HTML). Soubor loader.php obsahuje jednu důležitou třídu 
a dvě velmi důležité funkce. Třída se jmenuje JLoader. Zpracovává programy, které jsou součástí 
platformy, a můžete je tedy používat ve vašich projektech. Dvě zmíněné funkce jsou jexit() 
a jimport().
Funkce jexit() je obálkou pro funkci PHP exit (v podstatě jde o jazykovou konstrukci). Jejím 
smyslem je zjednodušení jednotkových testů a ve vašich skriptech byste měli vždy používat tuto 
funkci namísto přímého volání funkce exit(). Funkce jimport() je kratší variantou volání 
funkce JLoader::import() a jejím smyslem je poskytnout podobnou syntaxi, jakou má příkaz 
import v jazyce Java nebo using v jazyce C#. Hlavní myšlenkou je předat funkci jimport() 
jako argument cestu ke knihovně, kterou hodláte použít, s tečkami coby oddělovači. Poté si 
platforma ověřuje, zda je pro vás v okamžiku, kdy ji chcete použít, dostupná.
Názvy složek jsou joomla, cms, phpmailer, phputf8 a simplepie. Tři z nich, které nepocházejí 
ze systému Joomla!, jsou knihovní balíčky třetích stran, pomocí nichž poskytuje CMS Joomla! 
uživatelům různé funkce:

  phpmailer je balíček, napsaný v PHP, který slouží ke zpracování komplexních služeb 
týkajících se odesílání elektronické pošty.

  phputf8 je balíček, který dělá PHP přátelštějším vůči UTF-8 a zlepšuje nativní funkčnost 
PHP při zpracování řetězců ve formátu UTF-8.

  simplepie je balíček pro parsování informačních kanálů XML, jako jsou ATOM nebo 
RSS. Složka joomla obsahuje všechny knihovny, ze kterých se skládá platforma Joomla!.

Složka cms se objevila ve verzi 2.5. Obsahuje knihovní třídy systému Joomla!, které jsou potřeba 
pro CMS, ale v platformě Joomla! se použít nedají.
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V samotné složce libraries/joomla jsou dva soubory PHP:
  Soubor factory.php obsahuje statickou třídu JFactory a umožňuje jednoduchým způ-

sobem získávat z obecného rozhraní různé systémové objekty.
  Soubor methods.php obsahuje některé statické pomocné třídy pro práci s adresami URL 

a pro překládání textů.

Složkám, které se nacházejí ve složce libraries/joomla, říkáme knihovní balíčky a jsou sesku-
peny z logického hlediska podle funkčnosti, kterou poskytují (viz tabulka 3.8).

Tabulka 3.8 Balíčky platformy Joomla!

Knihovní balíček Popis

Access Funkčnost systému pro seznam  řízení  přístupu (ACL - access control list), který 
vám umožní řídit, jaké činnosti mohou provádět různí uživatelé webových stránek 
a se kterými objekty

application Funkčnost různých rozšíření a rovněž hlavní třídy aplikace

base Třídy velmi nízké úrovně, které jsou obvykle velmi abstraktní a  implementují 
nějaký druh návrhového modelu nebo datové struktury

cache Třídy, které zpracovávají různé typy ukládání dat do mezipaměti a její mechanizmy

client Klientské třídy určené pro spojení s různými servery, jako je FTP nebo LDAP

database Třída používaná ke spojení a k práci s databázemi

document Třídy pro vytváření a  zpracování dokumentů, které jsou na závěr odeslány 
prohlížeči

environment Třídy určené ke zpracování požadavků (hodnoty příkazů GET, POST a COOKIE) a ke 
zpracování záhlaví odpovědí

error Pomocné třídy pro zpracování chyb

event Třídy, které jsou základem systému událostí, které pak můžeme aktivovat 
a sledovat

filesystem Třídy určené ke spolupráci se systémem souborů

filter Třídy, které upravují a filtrují vstupní a výstupní hodnoty

form Třídy, které pomáhají vytvářet, manipulovat a zpracovávat webové formuláře

github Třídy určené k práci s úložištěm na http://github.com pro systém správy verzí 
platformy

html Pomocné metody pro generování značek HTML a pro snadné načítání CSS nebo 
jazyka JavaScript

http Třídy pro práci s různými typy požadavků http

image Třídy pro práci s obrázkovými soubory

installer Třídy pro instalaci a aktualizaci aplikačních rozšíření

language Třídy pro překládání řetězců do jiných jazyků

Log Třídy implementující funkčnost platformy pro protokolování

mail Pomocné metody k odesílání elektronické pošty
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Knihovní balíček Popis

plugin Třídy související se systémem pluginů

registry Třídy pro práci se složitými datovými objekty – například pro import a export do 
formátů INI, JSON nebo XML

session Třídy pro vytváření, manipulaci a ukládání relací

string Třídy pro práci s řetězci

updater Třídy pro podporu automaticky aktualizovaných rozšíření

user Třídy pro manipulaci nebo interakci s uživatelskými objekty

utilities Pomocné třídy, které jinak nespadají do žádného samostatného balíčku

Programování webu versus „normální“ 
programování 
Existují dva zásadní rozdíly, kterými se liší dynamické programování webu v systému Joomla! 
od „normálního“ programování (jakým je například typická aplikace pro stolní počítač – tabul-
kový kalkulátor). Tyto rozdíly spočívají v tom, jak se ošetřuje stav programu a jaký druh ově-
řování příkazů požadujeme.

Správa stavu programu
Prvním rozdílem je způsob správy stavu programu během jeho provádění. Stavem programu 
máme na mysli to, co všechno program o sobě ví, a jeho prostředí, které je uloženo v pracovní 
paměti počítače. Stav programu můžeme chápat jako druh programové verze jeho sebeuvědo-
mění: jeho povědomí o tom, čím je a co se dělo. Porovnejme si, jak pracuje tabulkový kalkulátor 
stolního počítače a jak pracuje systém Joomla! z pohledu správy svého stavu.
Pokusme se to ilustrovat na příkladu Aladina a jeho kouzelné lampy. Představme si, že když 
vydáme nějaký programový příkaz, provádí jej ve skutečnosti uvnitř počítače Aladinův džin. 
Džin tabulkového kalkulátoru je šťastný, když může vyhovět tolika našim přáním, kolik se nám 
zlíbí. Naproti tomu džin systému Joomla! může vyhovět vždy jen jedinému přání.
První věcí, kterou s naším tabulkovým kalkulátorem provedeme, je, že jej kliknutím na ikonu 
počítače spustíme. Aladin si toho všimne a začne třít svoji lampu, aby vyvolal džina. Džin vychází 
z lampy a Aladin mu poroučí: „Zobraz program tabulkového kalkulátoru na obrazovce uživa-
tele!“ Džin to provede a očekává další Aladinův rozkaz.
V dalším kroku nařídíme programu, aby otevřel soubor „budget“. Aladin předá tento příkaz 
džinovi a soubor je otevřen. Tento proces pokračuje tak dlouho, dokud program neukončíme. 
V tom okamžiku nařídí Aladin džinovi: „Už tě dále není zapotřebí. Vrať se zpátky do lampy!“ 
a džin tabulkového kalkulátoru zmizí zpět v lampě.
Nyní se podívejme, jak pracuje s Aladinem a džinem systém Joomla!. Proces zahájíme zavede-
ním adresy URL naší domovské stránky do prohlížeče. Aladin si toho všimne a tře svoji lampu. 
Když se džin Joomla! objeví, přikáže mu Aladin: „Zobraz adresu URL!“ Džin provede své kouzlo 
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a zobrazí naši domovskou stránku v prohlížeči. Ale protože džin Joomla! provádí najednou 
pouze jediný příkaz, okamžitě zmizí v lahvi!
Nyní klikneme na položku nabídky domovské stránky, abychom zobrazili článek Parks. Aladin 
musí opět třít lampu a opět se objeví džin. Aladin přikazuje: „Načti článek Parks!“ Džin načte 
novou stránku do prohlížeče a okamžitě poté zmizí zpátky v lampě.
Tento proces pokračuje, dokud nakonec prohlížeč nezavřeme nebo neopustíme webové stránky 
Joomla!. V tomto okamžiku nemusí Aladin dělat nic, protože je džin již zpátky v lampě. To je velmi 
důležité. U webového programování nemůžeme spoléhat na to, že uživatel program úspěšně 
ukončí. Naštěstí to není zapotřebí.
Tabulky 3.9 a 3.10 probírají tyto příklady krok za krokem.

Tabulka 3.9 Posloupnost příkazů u džina tabulkového kalkulátoru

Uživatel Aladin Džin tabulkového kalkulátoru

Kliká na ikonu tabulkového kal-
kulátoru

Tře lampu a říká: „Spusť tabulkový 
kalkulátor!“

Vychází z lampy, spouští tabulkový 
kalkulátor a čeká na další příkaz

Vybírá soubor “budget-1”, který 
chce otevřít

Nařizuje džinovi: „Otevři soubor
‘budget-1’!”

Otevírá soubor a čeká

Vydává další příkazy Předává příkazy džinovi Provádí příkazy a čeká

Volí příkaz exit „Ukonči program a vrať se zpátky 
do lampy!“

Ukončuje program a mizí zpátky 
v lampě

Tabulka 3.10 Posloupnost příkazů u džina Joomla!

Uživatel Aladin Džin Joomla!

Vkládá adresu URL domovské 
stránky do prohlížeče

Tře lampu a nařizuje džinovi: 
„Načti domovskou stránku 
s adresou URL!“

Vystupuje z lampy, zobrazí obsah 
s adresou URL v prohlížeči a zmizí 
zpátky v lampě

Klikne na odkaz k článku Parks Tře lampu a nařizuje džinovi: 
„Otevři článek Parks!“

Vystupuje z lampy, otevírá soubor 
a vrací se zpět do lampy

Vydává další příkazy Tře lampu a předává každý pří-
kaz džinovi

Vychází z lampy, provede každý 
příkaz a vrací se zpět do lampy

Ukončí činnost prohlížeče Nemusí dělat nic Nemusí dělat nic

Pokaždé, když ve webových programech, jako je Joomla!, kliknete v nějakém formuláři na odkaz 
nebo tlačítko „Odeslat“, začínáte něco, čemu říkáme nový cyklus požadavku či příkazu. Adresy 
URL, jakýkoliv datový formulář nebo jiné informace vztahující se k danému požadavku, to vše 
prohlížeč zabalí a odešle na webový server. 
Během provádění programu Joomla! (nebo kteréhokoliv jiného webového programu) se mezi 
jednotlivými cykly požadavku do pracovní paměti počítače nic neukládá. Každý cyklus musí 
začít znovu, aby vytvořil všechny programové objekty. Džin Joomla! začíná pokaždé od začátku. 
Jak si tedy za těchto okolností může „pamatovat“ důležité informace z jednoho příkazového 
cyklu do druhého? Například když džin potřebuje znát, kdo je uživatel, aby mohl kontrolovat, 
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které činnosti smí vykonávat. Pokud je jeho mysl na začátku každého cyklu naprosto čistá, jak 
to může dokázat?
Pro ukládání dat napříč cykly existuje několik způsobů. Ten nejběžnější používá proměnnou 
relace. Proměnná relace se uchovává na serveru a pro uživatele je během dané relace specifická. 
Je uložena na disku, aby byla systému Joomla! k dispozici. V běžných případech je soubor dané 
relace po nějaké době nečinnosti smazán nebo deaktivován (například po 15 minutách). Během 
relace může například džin Joomla! identifikovat uživatele, aniž by musel pokaždé požadovat 
jeho přihlášení. Může si rovněž „zapamatovat“, kde byl uživatel během minulého příkazového 
cyklu a které možnosti zadával (například jakým způsobem mají být na obrazovce tříděna data 
ve sloupci).
Další možností, kam ukládat informace z příkazového cyklu pro příští použití, je databáze. Ta 
se aktualizuje spolu se změnami, které na webových stránkách provádíme – například přidání 
článku, přidání jiných položek komponent nebo změna profilu uživatele. Pokud budeme při-
stupovat k databázi v dalších cyklech, budeme vidět již aktualizované informace.
Používání databáze během relace umožňuje systému Joomla! nacházet informace z předchozích 
příkazových cyklů. To umožňuje uživateli vnímat různé příkazové cykly jako kontinuální tok 
programu. Avšak je důležité mít na paměti, že každý cyklus požadavku je samostatný. V dalším 
výkladu uvidíme, že tato skutečnost má pro zpracování kódu důležitý dopad.

Řízení a prověřování příkazů
Mezi těmito dvěma druhy programování existuje ještě další rozdíl, který má závažné důsledky 
v oblasti bezpečnosti. U samostatného programu na stolním počítači jsou všechny možné pří-
kazy předdefinovány v programu. Příkazy se běžně vybírají myší z nějakého seznamu. Dokonce 
i tehdy, když můžeme příkazy vkládat přímo, se ověřují a srovnávají s pevně daným seznamem 
přípustných příkazů. Pokud není příkaz platný, objeví se chybové hlášení.
Webový program, jako je Joomla!, čelí dvěma nebezpečím, která se programů na stolních počí-
tačích obvykle netýkají. Především naše stránky vystavujeme celému světu, bohužel i lidem se 
špatnými záměry. Musíme předpokládat, že se někdo pokusí naše stránky nabourat. Někdo se 
může pokusit ukrást naše administrátorské heslo, poškodit webové stránky (třeba vložením svého 
vlastního souboru namísto našeho) nebo znefunkčnit stránky zásahem do databáze. Abychom 
byli proti podobným činnostem chráněni, potřebujeme používat defenzivní programování.
Druhým nebezpečím je, že nemůžeme mít plně pod kontrolou příkazy, které k nám přicházejí 
jako součást požadavku. Příkaz se obvykle skládá z kombinace adresy URL, kterou následuje 
pole nějakých hodnot z formuláře HTML. Většina uživatelů bude vkládat příkazy prostým 
kliknutím na odkaz nebo na tlačítko „Odeslat“, a tudíž budou zadávané příkazy vždy validní.
Avšak je možné, že uživatel zadá záměrně příkaz, který se pokusí provést něco, co by dělat neměl 
– například zadá ručně adresu URL nebo změní formulář HTML v prohlížeči. Naneštěstí nee-
xistuje způsob, jak by mohl server rozpoznat, zda uživatel kliknul na odkaz nebo zadával adresu 
URL manuálně. Stejně tak neexistuje všezahrnující metoda, jak poznat, zda uživatel prostě vyplnil 
formulář a stiskl tlačítko „Odeslat“ nebo zda formulář modifikoval a odeslal nějaká záludná data.
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Z důvodu bezpečnosti musíme vždy předpokládat, že příkazy přicházející v rámci požadavků 
by mohly být sestaveny tak, aby zaútočily na webové stránky nebo je nabourávaly a musíme je 
podle toho před jejich spuštěním prověřit.
Bezpečností a bezpečným programováním se budeme ještě zabývat v průběhu našeho dalšího 
výkladu. Avšak jde o téma natolik závažné, že si zasluhuje názorný příklad, abychom mohli 
vysvětlit jeho podstatu.
Řekněme, že máme jednoduchý komentářový systém, ve kterém mohou uživatelé zadávat komen-
táře k jednotlivým článkům. Komentáře smí odesílat kdokoliv, ale jen několik autorizovaných 
uživatelů bude oprávněno komentáře schvalovat. Dokud nebude komentář schválen, nebude 
na webových stránkách zobrazen – tím se chráníme proti zveřejňování nepatřičných textů. 
V tomto příkladě použijeme dvě pole: vlastní komentář a informaci, zda byl či nebyl schválen. 
To můžeme implementovat následujícím způsobem. Když zobrazíme formulář, zkontrolujeme 
si, zda má uživatel oprávnění či nikoliv. Pokud jej má, zobrazíme formulář v takovém tvaru, 
jak ukazuje obrázek 3.7.
Dříve než zobrazíme formulář, zkontrolujeme si, zda je aktuální uživatel oprávněn komentáře 
schvalovat. Pokud oprávnění nemá, jednoduše políčko „Schváleno“ na formuláři vynecháme 
a zobrazíme pouze pole „Komentář“. Neoprávněný uživatel tedy políčko „Schváleno“ nikdy 
neuvidí, a tudíž nebude schopen jej nikdy zaškrtnout.
Nyní bychom si mohli myslet, že s tímto návrhem jsme zabránili schvalovat komentáře těm uži-
vatelům, kteří nemají oprávnění. Ale nezabránili. Kdo ví, jak aplikace funguje, by mohl prostě 
k editaci kódu HTML dané stránky použít program, jako je Firebug nebo Web Developer, aby 
obsahovala chybějící políčko „Schváleno“ a zaškrtnout jej. Jakmile je formulář odeslán, komentář 
by byl schválen, jako kdyby k tomu byl uživatel oprávněn. Webový server neví, zda byl formulář 
změněn před stisknutím tlačítka „Odeslat“. Ten pouze vidí data na formuláři v rámci ostatních 
informací v požadavku.
Takže tento návrh má závažnou bezpečnostní díru. Jak ji můžeme opravit?
Jednou z možností by bylo přidat nějaké kontrolní pole ještě před tím, než se databáze aktua-
lizuje. I když by za normálních okolností neoprávněný uživatel formulář se zaškrtnutým políč-
kem „Schváleno“ neodeslal, přesto bychom to před odesláním komentáře do databáze znovu 
zkontrolovali. V tomto případě bychom před zápisem do databáze testovali, zda má uživatel 
příslušná oprávnění. Pokud ne, nastavili bychom vždy pole „Schváleno“ na „ne“ a poté bychom 
uložili data. Takto i v případě, že neoprávněný uživatel přidá do formuláře schvalovací pole, 
neplatná data se do databáze neuloží a nedojde k žádné škodě.
Další příklady bezpečnostních problemů (a toho, jak je řešit) si probereme během dalšího 
výkladu.
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Analýza prováděcího cyklu 
systému Joomla!
Podívejme se nyní podrobněji na typický prováděcí cyklus systému Joomla!.

Obrázek 3.7 Příklad formuláře pro zadávání komentářů

Pro psaní programů v systému Joomla! NEMUSÍTE znát vše, co zde uvádíme. Avšak tato kapitola 

vám poskytne zasvěcený pohled do problematiky, jak systém Joomla! pracuje, a pomůže vám 

lépe porozumět různým částem základního klíčového kódu. Podíváme se zde na některé 

specifické bloky kódu. Pokud nejste obeznámeni s  programováním v  jazyce PHP nebo 

s objektově orientovaným programováním (OOP), máte následující možnosti:

  Čtěte dále a  prozatím se netrapte tímto specifickým kódem. Zvláštními tématy jazyka 

PHP a  objektově orientovaným programováním se budeme podle potřeby zabývat 

v následujících kapitolách.

  Souběžně se zkoumáním bloků kódu se podívejte do přílohy A, „Rychlokurz PHP a objektově 

orientovaného programování“. To vám pomůže pochopit, k  čemu na každém řádku 

programu dochází.

  Prozatím můžete tuto kapitolu přeskočit a  vrátit se k  ní až v  okamžiku, kdy budete lépe 

obeznámeni s kódem PHP.

Načtěte soubor Index.php
Začněme naši relaci zadáním adresy URL, která směřuje na článek titulní stránky našeho webu, 
což může být něco jako http://myjoomlasite.org/index.php/my-article-name.
První věc, která nastane, je závislá na webovém serveru (Apache nebo IIS) a ne na systému 
Joomla!. Webový server neví, že míříte na dynamické stránky systému Joomla!. Nejdříve se 
pokusí nalézt soubor nebo složku s názvem my-article-name ve složce s názvem index.php. 
Pokud se to nepodaří, přejde na další segment adresy URL a pokusí se nalézt soubor index.php. 
Protože tento soubor existuje, provede se. Protože všechny adresy URL frontendu budou začínat 
stejně, každý příkazový cyklus frontendu začíná tím, že webový server načte soubor index.php. 
Pokud máme naše stránky nakonfigurovány tak, že používají modul mod_rewrite serveru 
Apache, můžeme v adrese URL název index.php vynechat a i v takovém případě nás to dovede 

POZNÁMKA
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ke stejnému souboru. V tomto případě server Apache stále spouští frontendový soubor index.
php pro kteroukoliv adresu URL, která začíná základní adresou URL (v tomto případě http://
myjoomlasite.org).
Stejným procesem budou zpracovány adresy URL backendu s tím, že adresa ukazuje na soubor 
index.php ve složce administrator. Kterákoliv adresa URL, která začíná na http://myjoomla-
site.org/administrator, povede k provedení backendového souboru index.php, protože to 
bude první soubor, který nalezne a který lze spustit.
Stručně řečeno, kterákoliv adresa URL, která začíná naší domovskou adresou URL, způsobí 
načtení souboru index.php dané stránky, což je obecný startovací bod pro kterýkoliv příka-
zový cyklus frontendu.

Zkontrolujte prostředí spouštění programů
Nyní tedy server načetl náš frontendový soubor index.php. Podívejme se na něj. První sekce 
tohoto kódu je zobrazena na výpisu 3.1.

Výpis 3.1 Začátek frontendového souboru index.php
<?php
/**
* @package Joomla.Site
* @copyright Copyright (C) 2005 - 2012 Open Source Matters, Inc. All rights 
reserved.

* @license GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
*/
// Set flag that this is a parent file.
define(‘_JEXEC’, 1);

První sekce komentářů se nazývá doc block. Tyto řádky jsou (nebo by měly být!) součástí kaž-
dého klíčového souboru PHP v systému Joomla!. Název @package je název souborového balíčku. 
Pro frontendové soubory je balíčkem obvykle Joomla.Site a pro backendové soubory Joomla.
Administrator. Řádky s @copyright a @license jsou pro všechny soubory stejné.
Důležitý je další řádek: define(‚_JEXEC‘, 1). Tento řádek definuje konstantu ‚_JEXEC‘. Každý 
jiný soubor PHP v systému (s výjimkou souboru index.php administrátora) obsahuje na začátku 
řádek, jako je tento: defined(‚_JEXEC‘) or die;. To je pro kontrolu, zda je konstanta _JEXEC 
definovaná, což znamená, že jsme do aplikace vstoupili přes soubor index.php.
Pokud se někdo pokusí spustit soubor PHP přímo, mimo aplikaci, konstanta ‚_JEXEC‘ nebude 
definována a soubor se neprovede. Pokud vložíte nějaký soubor PHP do aplikace, která nemá 
na začátku řádek defined, mohl by někdo vložit tuto cestu přímo do prohlížeče. V mnoha pří-
padech, pokud spustíte soubor PHP Joomla! mimo CMS, obdržíte chybové hlášení (například, 
že nebyla definována nějaká konstanta nebo třída). Chybové hlášení PHP zobrazí úplnou cestu 
k souboru PHP. To bereme jako bezpečnostní riziko, protože poskytuje potenciálnímu útoční-
kovi informace o vašich serverech a složkách.
Abychom si to ukázali na příkladě, odstraňte řádek ‚defined(‚_JEXEC‘) or die;‘ ze souboru 
components/com_banners/banners.php. Poté vložte tuto adresu URL do vašeho prohlížeče: http: 
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<your-joomla-site>/components/com_banners/banners.php. Měli byste obdržet chybové hlá-
šení podobné tomu, které je na obrázku 3.8.
Všimněte si, že chybové hlášení zobrazuje úplnou cestu k vaší instalaci Joomla!. Pokud obno-
víme řádek s „defined“ v souboru a pokusíte se znovu o přístup, obdržíme pouze prázdnou 
obrazovku, která o našich stránkách nic neprozrazuje.

Obrázek 3.8 Příklad prozrazení úplné cesty

Definujte umístění souborů
Následující sekci souboru index.php ukazuje výpis 3.2. Tato sekce definuje určitý počet kon-
stant, které potřebujeme pro orientaci.

Výpis 3.2 Načtení souboru defines.php
define(‘DS’, DIRECTORY_SEPARATOR);
if (file_exists(dirname(__FILE__) . ‘/defines.php’)) {
 include_once dirname(__FILE__) . ‘/defines.php’;
}
if (!defined(‘_JDEFINES’)) {
 define(‘JPATH_BASE’, dirname(__FILE__));
 include_once JPATH_BASE.DS.’includes’.DS.’defines.php’;
}

Nejdříve definujeme konstantu DS. Ta se ve skutečnosti postupně přestává používat, protože již 
není zapotřebí. Definuje oddělovací znak pro adresáře, což je lomítko („/“) pro systémy Linux 
a Mac a zpětné lomítko („\“) pro systémy Windows. Ale protože jazyk PHP pro Windows může 
nyní pracovat korektně i s dopředným lomítkem, konstanta DS bude odstraněna.
Následující dva bloky podmiňovacího kódu (s příkazem if) nám poskytují dva možné způsoby, 
jak definovat množinu konstant. Joomla! obsahuje standardní soubor s názvem includes/defi-
nes.php. První podmiňovací blok ze souboru index.php hledá soubor defines.php ve složce 
nejvyšší úrovně. Standardní instalace takový soubor neobsahuje. Takže se první blok neprovede, 
a protože konstanta ‚JPATH_BASE‘ není dosud definovaná, standardní soubor PHP includes/
defines.php se provede pomocí PHP příkazu include_once.
Soubor includes/defines.php definuje konstanty, které zobrazuje výpis 3.3.

Výpis 3.3 Standardní soubor defines.php
//Global definitions.
//Joomla! framework path definitions.
$parts = explode(DS, JPATH_BASE);
//Defines.
define(‘JPATH_ROOT’, implode(DS, $parts));
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define(‘JPATH_SITE’, JPATH_ROOT);
define(‘JPATH_CONFIGURATION’, JPATH_ROOT);
define(‘JPATH_ADMINISTRATOR’, JPATH_ROOT.DS.’administrator’);
define(‘JPATH_LIBRARIES’, JPATH_ROOT.DS.’libraries’);
define(‘JPATH_PLUGINS’, JPATH_ROOT.DS.’plugins’ );
define(‘JPATH_INSTALLATION’, JPATH_ROOT.DS.’installation’);
define(‘JPATH_THEMES’, JPATH_BASE.DS.’templates’);
define(‘JPATH_CACHE’, JPATH_BASE.DS.’cache’);
define(‘JPATH_MANIFESTS’, JPATH_ADMINISTRATOR.DS.’manifests’);

Každá z těchto konstant se používá k nalezení složky, ve které se nacházejí různé typy klíčo-
vých souborů systému Joomla!. Pokud chcete překrýt standardní soubor defines.php, můžete 
jednoduše vytvořit soubor s názvem defines.php na nejvyšší úrovni a zajistit, aby definoval 
požadované konstanty. Pokud je tento soubor proveden a definuje konstantu JPATH_BASE, pak 
se standardní soubor includes/defines.php provádět nebude.
Tohle je náš první příklad, ve kterém systém Joomla! jednoduchým způsobem překrývá stan-
dardní nastavení. Pokud byste ve své instalaci chtěli tyto soubory přesunout do jiných složek, 
je to jednoduché. Stačí, když vytvoříte svůj vlastní soubor defines.php tak, aby ukazoval na 
nové složky.
Používání konstant PHP nám umožňuje definovat každé takové umístění jedenkrát pro celou 
aplikaci. Pokud budeme tyto soubory hledat v jiných částech aplikace, stačí se podívat na tyto 
konstanty a můžeme se spolehnout na to, že budou ukazovat na správné umístění našeho 
nastavení.

Zeptejme se Ludvíka: Vkládání souborů PHP

Marek: Ludvíku, jsem zmatený z toho, jakým způsobem se provádějí ostatní soubory nebo jak 

se vkládají. Myslím tím to, že začneme s naším jediným souborem index.php, a najednou vidíš, 

jak běží celá hromada jiných souborů. Jak to?

Ludvík: Schopnost vkládat jiné soubory je opravdu skvělá vlastnost jazyka PHP. Umožňuje, 

aby naše soubory zůstaly relativně malé a  zaměřené jen na jeden úkol. Pak je můžeme 

slučovat podle potřeby. Myslím tím to, že bychom mohli mít celou aplikaci Joomla! v jediném 

gigantickém skriptovém souboru, jenže bylo by pak jednoduché jej číst?

Marek: Dobrá, dostal jsi mne. Předpokládám, že spousta malých souborů je z hlediska údržby 

a srozumitelnosti jednodušší. Ale stále nerozumím tomu, jak se to dělá. Když se podíváš na kód, pro 

vkládání souborů používáme minimálně čtyři různé příkazy. Viděl jsem include_once, require_
once, jimport a require. Nedělají v podstatě totéž a nespouští prostě jen soubor PHP?

Ludvík: Ano i ne. Myslím, že každý z nich spouští ten svůj pojmenovaný soubor PHP. Ale jsou 

zde důležité rozdíly.

Například když příkaz include_once nenalezne soubor, neukončí tím běh programu, zatímco 

příkaz require_once ano. Příkaz jimport se používá v těch případech, kdy vkládané soubory 

odpovídají zásadám pro vytváření názvů knihoven Joomla!. Tento příkaz umí i  některé jiné 

parádní kousky, specifické pro systém Joomla!, jako je například ověřování názvů pomocných 

tříd. Takže obecně existují dobré důvody k tomu, abychom používali více různých příkazů.

Příkazy include_once a require_once nespouštějí jeden a tentýž soubor dvakrát. To je velmi 

důležité v případě, že váš soubor již obsahuje deklaraci nějaké třídy a už by tam mohl být jednou 
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vložen. Při opakovaném spuštění deklarace třídy se objeví chyba PHP. Na druhé straně může 

PHP pomocí těchto příkazů zjistit, zda již nebyl soubor zaveden. U některých systémů – zvláště 

na velkých serverech, které používají síťová úložná pole (storage array networks – SANs) – se 

může Joomla! výrazně zpomalit.

Marek: Takže když píšu svá vlastní rozšíření, jak mám vědět, který z těchto příkazů mám použít?

Ludvík: Jsem opravdu rád, že ses na to zeptal. Příkaz require_once nebo include_once 

bychom v rámci systému Joomla! neměli používat kdekoliv, protože na některých platformách 

jsou pomalé. Ukazuje se, že je mnohem rychlejší, když budeme sami sledovat třídy, které již byly 

do aplikace načteny, než o to žádat PHP.

Ve většině případů, když vkládáme jiné soubory, načítáme v  podstatě třídy. A  pro vkládání 

souborů tříd již máme velmi dobrou metodu v  souboru libraries/loader.php s  názvem 

JLoader::register. Výbornou vlastností této metody je, že používá automatický zavaděč 

PHP, který načítá třídy do paměti jen v těch případech, kdy je potřebujeme. Takže tato metoda 

pouze přidává soubor tříd na seznam souborů, které může PHP v případě jejich volání načítat 

automaticky. Avšak pokud se ukáže, že tento soubor nepotřebujeme, do paměti se nenačte.

Tato metoda pro načítání tříd je mnohem rychlejší než použití příkazu require_once, alespoň 

na některých hardwarových platformách.

Marek: Dobrá trefa. Mnohé PHP soubory systému Joomla! jsou pouze deklaracemi tříd a během 

provádění příkazů jimport, require_once nebo include_once nedělají ve skutečnosti nic. 

K čemu to všechno je?

Ludvík: Jak jistě víš, v  jazyce PHP můžeš psát procedurální skripty nebo můžeš psát soubory, 

které vytvářejí třídy. Pokud soubor obsahuje pouze deklaraci třídy (což znamená, že deklaruje 

třídu s  jejími poli a metodami), pak se při zavedení tohoto souboru žádný kód ve skutečnosti 

neprovádí. Kód se provádí pouze při vytváření objektu tohoto typu nebo při provádění některé 

z metod této třídy.

To je důvodem, proč je metoda JLoader::register() vynikající. Protože když touto metodou 

vkládáme soubor tříd, nebudeme zabírat žádnou paměť až do okamžiku, kdy budeme 

potřebovat spustit některou z jejích metod. Kdybychom opravdu chtěli, mohli bychom dokonce 

každou třídu systému Joomla! touto metodou automaticky zaregistrovat během inicializační 

rutiny a pak by byly dostupné všechny klíčové třídy bez jakékoliv další práce. Jediným důvodem, 

proč to nedělat, je, že se během ukládání všech tříd a  názvů souborů spotřebovává určité 

množství paměti počítače.

Marek: Dobrá. Myslím, že to má logiku. A co funkce autoload, která byla přidaná do systému 

Joomla! ve verzi 2.5? Co je to automatický zavaděč?

Ludvík: Automatický zavaděč je dalším krokem, který v  maximální míře usnadňuje život 

vývojářům v systému Joomla!. Hlavní myšlenka je velmi jednoduchá. Pokud se pokusíte použít 

standardní Platformu nebo třídu CMS, která dosud není načtena v paměti, automatický zavaděč 

třídu automaticky načte a vývojář nemusí používat funkci jimport nebo třídu JLoader. Takže 

pro většinu tříd Platformy se nemusíte starat o žádný z těchto příkazů pro vkládání nebo načítání 

souborů.

Načtěte framework Joomla!
Následující řádek kódu zavádí framework Joomla! pomocí souboru includes/framework.php:

require_once JPATH_BASE.DS.‘includes‘.DS.‘framework.php‘;
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Soubor framework.php provádí některé důležité úkoly. Zavádí soubor libraries/joomla/
import.php, který následně zavádí některé důležité třídy, včetně JFactory (libraries/joo-
mla/factory.php).
Ověřuje si přítomnost souboru configuration.php. Pokud neexistuje, nutí nás spustit aplikaci 
installation a pokusit se nainstalovat systém Joomla!. Pokud nelze instalační soubory nalézt, 
ukáže chybové hlášení a program bude ukončen.
Nakonec dojde k importu tříd frameworku. O to se postarají řádky kódu z výpisu 3.4.

Výpis 3.4 Import tříd frameworku Joomla!
//
// Joomla! library imports.
//
jimport(‘joomla.application.menu’);
jimport(‘joomla.environment.uri’);
jimport(‘joomla.utilities.utility’);
jimport(‘joomla.event.dispatcher’);
jimport(‘joomla.utilities.arrayhelper’);

Všimněte si, že soubor libraries/joomla/import byl proveden již dříve v souboru framework.
php. Tento skript načetl třídu JLoader, ve které máme vzápětí k dispozici metodu jimport. Tu 
můžeme následně použít k importu ostatních tříd frameworku.
Vzpomeňte si na dřívější výklad o tom, že každý příkazový cyklus musí být zcela samostatný. 
To je důvodem, proč musíme během každého cyklu načítat všechny tyto třídy do paměti.
V tomto okamžiku jsme toho již zvládli hodně, ale stále jsme teprve na začátku. Skutečná práce 
se systémem Joomla! může začít až nyní, když jsme zavedli framework.

Zahajte relaci nebo v ní pokračujte
Pokud se vrátíme k souboru index.php, další řádky, které uvidíme, jsou ve výpisu 3.5.

Výpis 3.5 Metody getApplication() a initialise() ze souboru Index.php
// Mark afterLoad in the profiler.
JDEBUG ? $_PROFILER->mark(‘afterLoad’) : null;
// Instantiate the application.
$app = JFactory::getApplication(‘site’);
// Initialise the application.
$app->initialise();
// Mark afterIntialise in the profiler.
JDEBUG ? $_PROFILER->mark(‘afterInitialise’) : null;

Dva příkazy JDEBUG můžeme ignorovat. V běžném provozu se přeskakují. Jsou to pomocné pří-
kazy pro vyhodnocování výkonu různých částí kódu.
Takže dvě věci, které v této kapitole provádíme, je vytvoření objektu aplikace ($app) a následné 
spuštění metody initialise(). (Všimněte si britského pravopisu slova „initialise“, neboť se 
jedná o oficiální jazyk pro systém Joomla!.)
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Tvorbu objektu aplikace ukončíme načtením třídy JSite ze souboru includes/application.
php. Tato třída rozšiřuje třídu JApplication. Podobná třída JAdministrator v souboru admi-
nistrator/includes/application.php se používá při vytváření objektu backendové aplikace.
V tomto okamžiku již máme svoji relaci. Buď načteme existující relaci, nebo vytvoříme novou, 
pokud žádnou nenalezneme. Vzpomeňte si, že Joomla! nemá potuchy o ničem, co se událo 
v předchozím příkazovém cyklu s výjimkou toho, co bylo uloženo v relaci nebo v databázi. 
Nalezení existující relace je proto důležitým momentem pro přenos informací z jednoho cyklu 
do druhého.
V tomto okamžiku také načítáme soubor configuration.php, což nám umožní přistupovat do 
databáze Joomla! a do jiných nastavení těchto specifických stránek.
Jinou drobnou, ale užitečnou událostí, ke které zde dochází, je vytvoření pole s názvem requestTime. 
Je to pole s časovým razítkem třídy JApplication, která obsahuje datum a greenwichský čas 
začátku příkazového cyklu. Pokud potřebujete aktuální pole časového razítka, zde je jednodu-
chý způsob, jak se k němu dostat ($app->requestTime nebo JFactory::getApplication()-
>requestTime). Na rozdíl od metody now() zůstane tato hodnota během celého příkazového 
cyklu konstantní.
V následujícím kroku spouštíme metodu této aplikace initialise(). Protože jsme ve třídě 
JSite, spouštíme tuto metodu ze souboru includes/application.php. Nejdůležitější věcí, kte-
rou tato metoda dělá, je zjištění, který jazyk daný uživatel potřebuje, a načtení objektu tohoto 
jazyka, aby bylo možné jeho řetězce korektně překládat. Kousek před koncem této metody 
dochází rovněž k volání nadřazené metody initialise() (parent::initialise($options);). 
To vyvolá metodu initialise() třídy JApplication ze souboru libraries/joomla/appli-
cation/application.php, jež zjistí, který editor je pro uživatele ten správný.

Zpracujte adresu URL
Další část kódu v souboru index.php je ve výpisu 3.6.

Výpis 3.6 Metoda route() aplikace
// Route the application.
$app->route();
// Mark afterRoute in the profiler.
JDEBUG ? $_PROFILER->mark(‘afterRoute’) : null;

V hantýrce systému Joomla! je router třídou, která převádí adresu URL na pole příkazů. Router 
má dvě veřejné metody: parse() a build(). Metoda parse() má jako vstupní parametr objekt 
JURI a vrací pole příkazů. Metoda build() funguje obráceně. Vstupem je pole příkazů a výstu-
pem je objekt JURI.
Podívejme se trochu podrobněji na to, jak to funguje. Vzpomeňte si, že objekt aplikace $app je 
objektem třídy JSite. Když se podíváme na metodu route() třídy JSite (includes/applica-
tion.app), uvidíme ji na výpise 3.7.
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Výpis 3.7 Metoda route() třídy JSite
public function route()
{
 parent::route();
 Itemid = JRequest::getInt(‚Itemid‘);
 $this->authorise($Itemid);
}

Vzpomeňte si, že třída JSite rozšiřuje třídu JApplication (libraries/joomla/application/
application.php). Třída JApplication má rovněž metodu route(). Takže metoda route() 
třídy JSite překrývá metodu stejného názvu ze třídy JApplication.
Nejdříve volá metodu route() nadřazené třídy (JApplication) pomocí příkazu parent:: 
route(). Když se podíváme na metodu route() třídy JApplication, uvidíme kód, který je 
zobrazen na výpisu 3.8.

Výpis 3.8 Metoda route() třídy JApplication
public function route()
{
 // Get the full request URI.
 $uri = clone JURI::getInstance();
 $router = $this->getRouter();
 $result = $router->parse($uri);
 JRequest::set($result, ‚get‘, false);
 // Trigger the onAfterRoute event.
 JPluginHelper::importPlugin(‚system‘);
 $this->triggerEvent(‚onAfterRoute‘);
}

Tento kód obdrží aktuální objekt JURI. Příkaz pro klonování nařídí systému, aby vytvořil kopii 
tohoto objektu, místo aby použil jeho originál. Důvodem je, aby při práci s objektem JURI nedo-
šlo k neúmyslné modifikaci aktuálního požadavku URI. Vytvoříme-li jeho kopii, můžeme s ní 
pracovat a třeba ji i modifikovat, aniž bychom měnili originál.
To nám dává adresu URL, kterou potřebujeme analyzovat. Následující řádek obdrží aktuální 
třídu router. V tomto případě jsme ve frontendu, jinými slovy na webu, takže když provedeme 
příkaz $this->getRouter(), obdržíme objekt JRouterSite (includes/router.php).
Pak spustíme metodu parse() třídy router, která nám vrátí sdružené pole příkazů. V našem 
případě by objekt JURI obsahoval informaci z URL položky nabídky pro články (http://myjo-
omlasite.org/index.php/my-article-name) a vytvořil by následující pole příkazů:

  Itemid: 123 (id položky nabídky)
  Volba: com_content (název komponenty)
  Pohled: článek (název pohledu)
  Id: 234 (id článku)

Tuto informaci pak vložíme zpět do PHP proměnné $_GET pomocí metody JRequest::set(). 
Nakonec spustíme systémovou událost onAfterRoute, abychom mohli provést jakýkoliv sys-
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témový plugin, který je s touto událostí svázán. O událostech a pluginech budeme hovořit 
podrobněji v kapitole 5.
V tomto okamžiku jsme dokončili nadřazenou metodu route() a provedli návrat do metody 
route() třídy JSite. Zde obdržíme Itemid, což je id sloupce v databázi pro položku nabídky, 
kterou budeme zobrazovat. Metodou $this->authorise() pak zkontrolujeme práva aktuálního 
uživatele: zda je či není oprávněn tuhle nabídku vidět.
Nakonec se vrátíme do souboru index.php a spustíme příkaz DEBUG, abychom zaznamenali 
konec procesu routeru.

Spusťte komponentu
Nyní již víme, co máme dělat. Adresa URL, kterou vložil uživatel (například kliknutím na odkaz 
položky v nabídce), byla zkontrolovaná, převedena na pole příkazů a uložena do proměnné $_GET 
jazyka PHP. Nyní jsme připraveni komponentu spustit.
Když se vrátíme k souboru index.php, uvidíme následující část kódu, která je zobrazena ve 
výpisu 3.9.

Výpis 3.9 Metoda Dispatch()
// Dispatch the application.
$app->dispatch();
// Mark afterDispatch in the profiler.
JDEBUG ? $_PROFILER->mark(‘afterDispatch’) : null;

Metoda dispatch() spouští komponentu. Podívejme se na to, jak. Výpis 3.10 zobrazuje kód 
metody dispatch().

Výpis 3.10 Metoda dispatch() třídy JSite
public function dispatch($component = null)
{
 try
 {
  // Get the component if not set.
  if (!$component) {
   $component = JRequest::getCmd(‘option’);
  }
  $document = JFactory::getDocument();
  $user = JFactory::getUser();
  $router = $this->getRouter();
  $params = $this->getParams();
  switch($document->getType())
  {
   case ‘html’:
    // Get language
    $lang_code = JFactory::getLanguage()->getTag();
    $languages = JLanguageHelper::getLanguages(‘lang_code’);
    // Set metadata
    if (isset($languages[$lang_code]) && $languages[$lang_code]->
metakey) {
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    $document->setMetaData(‘keywords’, $languages[$lang_code]->
metakey);

    } else {
     $document->setMetaData(‘keywords’, $this->getCfg(‘MetaKeys’));
    }
    $document->setMetaData(‘rights’, $this->getCfg(‘MetaRights’));
    if ($router->getMode() == JROUTER_MODE_SEF) {
     $document->setBase(htmlspecialchars(JURI::current()));
    }
    break;
   case ‘feed’:
    $document->setBase(htmlspecialchars(JURI::current()));
    break;
  }
  $document->setTitle($params->get(‘page_title’));
  $document->setDescription($params->get(‘page_description’));
  $contents = JComponentHelper::renderComponent($component);
  $document->setBuffer($contents, ‘component’);
  // Trigger the onAfterDispatch event.
  JPluginHelper::importPlugin(‘system’);
  $this->triggerEvent(‘onAfterDispatch’);
 }
 // Mop up any uncaught exceptions.
 catch (Exception $e)
 {
  $code = $e->getCode();
  JError::raiseError($code ? $code : 500, $e->getMessage());
 }
}

Nejdříve si všimněte, že se celá metoda provádí uvnitř bloku, který nazýváme try/catch. To zna-
mená, že se kód provádí následovně:

  Kód ve složených závorkách za příkazem try (tzv. blok try) se provádí obvyklým 
způsobem.

  V případě, že jakýkoliv příkaz v bloku try vygeneruje chybu, řízení programu přechází 
na první řádek bloku catch, který se nachází na konci metody.

Bloky try/catch si probereme podrobněji v kapitole 8.
Uvnitř bloku try získáváme název komponenty z příkazu option, kterou jsme obdrželi během 
parsování adresy URL. Poté vytvoříme nový dokument. Objekt $document bude použit k uložení 
veškerých informací o stránce, která bude nakonec odeslána zpět prohlížeči.
U tohoto dokumentu je třeba pochopit několik důležitých věcí. Zaprvé, protože jde o objekt 
v paměti, nemusíme jej vytvářet sekvenčně. Jeho části můžeme vkládat v libovolném pořadí, které 
uznáme za vhodné. Nesekvenční pořadí vytváření dokumentů může být výhodou. Například 
můžeme přidat nejdříve komponentu a teprve později vkládat moduly.
Druhou důležitou věcí je, že systém Joomla! podporuje různé typy dokumentů. Když si pro-
cházíme webové stránky, obvykle je to typ html. V takovém případě provádíme určité speciální 
zpracování. Obdržíme jazyk této stránky, nastavíme metadata, a pokud používáme adresy SEF 
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URL (Search Engine Friendly Uniform Resource Locator – „přátelské adresy vůči vyhledava-
čům“), také základní adresářovou cestu. Pokud je tímto dokumentem informační kanál (type 
= „feed“), většinu toho přeskočíme a nastavíme pouze základní adresářovou cestu. Pokud jde 
o jakýkoliv jiný typ dokumentu, přeskočíme veškeré speciální zpracování.
Po nastavení titulu stránky a popisu se dostáváme k jádru tématu a tím je následující řádek kódu:

$contents = JComponentHelper::renderComponent($component);

Příkaz spouští naši komponentu a výsledek ukládá do proměnné $contents. Podívejme se jak.
Zde běží statická metoda renderComponent() třídy JComponentHelper (libraries/joomla/
application/component/helper.php). První část tohoto kódu ukazuje výpis 3.11.

Výpis 3.11 Metoda render() třídy JComponentHelper, část I
public static function renderComponent($option, $params = array())
{
 // Initialise variables.
 $app = JFactory::getApplication();
 // Load template language files.
 $template = $app->getTemplate(true)->template;
 $lang = JFactory::getLanguage();
  $lang->load(‘tpl_’.$template, JPATH_BASE, null, false, false)
  || $lang->load(‘tpl_’.$template, JPATH_THEMES.”/$template”, null, false,

 false)
  || $lang->load(‘tpl_’.$template, JPATH_BASE, $lang->getDefault(), false, 

 false)
  || $lang->load(‘tpl_’.$template, JPATH_THEMES.”/$template”, 
$lang->getDefault(), false, false);

 if (empty($option)) {
  // Throw 404 if no component
  JError::raiseError(404, JText::_(‘JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_
NOT_FOUND’));

  return;
 }
 // Record the scope
 $scope = $app->scope;
 // Set scope to component name
 $app->scope = $option;
 // Build the component path.
 $option = preg_replace(‘/[^A-Z0-9_\.-]/i’, ‘’, $option);
 $file = substr($option, 4);
 // Define component path.
 define(‘JPATH_COMPONENT’, JPATH_BASE . ‘/components/’ . $option);
 define(‘JPATH_COMPONENT_SITE’, JPATH_SITE . ‘/components/’ . $option);
 define(‘JPATH_COMPONENT_ADMINISTRATOR’, JPATH_ADMINISTRATOR . ‘/
components/’ . $option);

 // Get component path
 if ($app->isAdmin() && file_exists(JPATH_COMPONENT . ‘/admin.’.$file.’
 .php’)) {

  $path = JPATH_COMPONENT . ‘/admin.’.$file.’.php’;
 } else {
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  $path = JPATH_COMPONENT . ‘/’ . $file.’.php’;
 }
 // If component is disabled throw error
 if (!self::isEnabled($option) || !file_exists($path)) {
  JError::raiseError(404, JText::_(‘JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_
FOUND’));

 }
 $task = JRequest::getString(‘task’);
 // Load common and local language files.
  $lang->load($option, JPATH_BASE, null, false, false)
  || $lang->load($option, JPATH_COMPONENT, null, false, false)
  || $lang->load($option, JPATH_BASE, $lang->getDefault(), false, false)
  || $lang->load($option, JPATH_COMPONENT, $lang->getDefault(), false,
 false);

Zde načítáme šablonu a její jazyk. Pak ukládáme název komponenty do pole s názvem scope 
($app->scope = $option) patřícího objektu JSite. To je užitečné pole, protože jej můžeme 
v každém okamžiku cyklu sledovat a vidět, která komponenta je právě spuštěná. Toho lze využívat 
například během chodu nějakého pluginu, který by měl běžet pouze u vybraných komponent.
Řádek s příkazem preg_replace jen ověřuje, že proměnná $option obsahuje pouze písmena, 
číslice a podtržítka. Jakýkoliv jiný znak je nahrazen pomlčkou. Takto víme, že proměnná neob-
sahuje žádné znaky, které by v názvu souboru mohly způsobit problémy. Další řádek říká: „Jako 
název souboru použijte tu část obsahu proměnné $option, která začíná za čtvrtou pozicí.“ Jde 
o zásadu pro vytváření názvů komponent. V našem příkladě se komponenta nazývá com_con-
tent, takže soubor, který budeme spouštět, se nazývá content.php. V následující kapitole se 
seznámíme s dalšími zásadami vytváření názvů.
Nyní jsme téměř připraveni, abychom mohli komponentu konečně spustit! Následující část kódu 
definuje cestu k frontendovým a backendovým souborům komponenty a nastavuje proměn-
nou $path podle toho, zda tato komponenta patří do frontendu (webového rozhraní) nebo do 
backendu (administrátorského rozhraní)
Pak musíme zjistit, zda je komponenta aktivní. Nakonec použijeme opětovně trik s podmínkou 
or, abychom vybrali jedno ze čtyř možných umístění a načetli z něj jazyk.

Upozornění na „rafinovaný“ kód

Všimněte si, že čtveřice řádků s  příkazem $lang->load poblíž začátku výpisu 3.10 a  poslední 

čtveřice řádků obsahuje jakýsi „rafinovaný“ kód. Tyto řádky načítají jazyk a  používají při tom 

logický operátor or (||). Když potřebujeme kontrolovat více podmínek najednou, často 

používáme tuto formu příkazu if. Ale použitý operátor dělá něco zajímavého: zpracování se 

ukončí okamžitě, jakmile narazí na výraz, který má hodnotu true.

Metoda load() třídy JLanguage vrací logickou hodnotu true, když je načtení úspěšné. 

V opačném případě vrací hodnotu false. Je to tedy rychlý (a chytrý) způsob, jak říci: „Zkus načíst 

jazykový soubor a  začni nejdříve s JPATH_BASE, pak s JPATH_THEMES atd. A  mimochodem, 

zastav to, jakmile bude první z těchto načtení úspěšné.“

UPOZORNĚNÍ

K2053.indd   103K2053.indd   103 23.5.2013   11:08:5123.5.2013   11:08:51



104 KAPITOLA 3      JAK PRACUJE SYSTÉM JOOMLA! 

Následující část kódu načítá náš soubor komponenty, jak ukazuje výpis 3.12

Výpis 3.12 Metoda render() třídy JComponentHelper, část II
// Handle template preview outlining.
$contents = null;
// Execute the component.
$contents = self::executeComponent($path);

Tento blok kódu maže vše, co by mohlo zůstat v proměnné $contents. Pak volá metodu exe-
cuteComponent(). Všimněte si, že při volání této metody používáme klíčové slovo „self “. Je to 
proto, že metoda aktuální třídy executeComponent() je statická. Viz příloha A, kde naleznete 
další informace o klíčovém slově „self “.
Zde je kód metody executeComponent():

protected static function executeComponent($path)
{
 ob_start();
 require_once $path;
 $contents = ob_get_contents();
 ob_end_clean();
 return $contents;
}

Příkaz ob_start() ukládá PHP, aby aktivoval výstupní vyrovnávací paměť, takže jakýkoliv 
výstup z této komponenty bude uložen do paměti. Pak načteme soubor komponenty příkazem 
require_once $path. V našem příkladě se načítá soubor components/content.php.
Komponentám a návrhovým vzorům MVC (model-view-controller) se budeme věnovat v kapi-
tolách 7 a 10. Zde je důležité pochopit, že jedinou věcí, kterou pro spuštění komponenty systém 
Joomla! provádí, je načtení příslušného souboru (jehož název je v proměnné $path). Zbytek už 
je záležitost komponenty.
To například znamená, že komponenta se nemusí řídit vzorem MVC, a dokonce ani nemusí 
používat třídy a objekty. Může se jednat o jednoduchý skript, pokud vyhovuje zásadám pro 
vytváření názvů. Přesto ale existují velmi dobré důvody pro to, aby se komponenty, o kterých 
se bavíme a které budeme vytvářet, vzorem MVC řídily.
Můžete si udělat rychlý pokus a ukázat si, jak to funguje. Vytvořte si vlastní komponentu com_
test podle pokynů, které naleznete na webových stránkách dokumentace systému Joomla!: 
http://docs.joomla.org/Testing_Checklists#Testing_Code_Snippets. Když do své adresy 
URL vložíte ?option=com_test, spustí se soubor test.php ze složky components/com_test.
Po ukončení činnosti komponenty uložíme obsah vyrovnávací paměti zpět do proměnné $clean 
pomocí metody ob_get_contents(). Nakonec vyrovnávací paměť pomocí metody ob_end_
clean() smažeme.
V tomto okamžiku již komponenta proběhla a její výstup je uložen v proměnné $contents. 
Poslední část metody render() třídy JComponentHelper zobrazuje výpis 3.13.
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Výpis 3.13 Metoda render() třídy JComponentHelper, část III
 // Build the component toolbar
 jimport(‘joomla.application.helper’);
 if (($path = JApplicationHelper::getPath(‘toolbar’)) && $app->isAdmin()) {
  // Get the task again, in case it has changed
  $task = JRequest::getString(‘task’);
  // Make the toolbar
  include_once $path;
 }
 // Revert the scope
 $app->scope = $scope;
 return $contents;
}

Tento kód zjišťuje, zda potřebujeme vidět panel nástrojů, a pokud ano, zobrazí jej. Pak nastaví 
proměnnou $app->scope zpět na její původní hodnotu. Nakonec volající metodě dispatch() 
třídy JSite vrací proměnnou $contents.
Další řádek metody dispatch() vypadá takto:

$document->setBuffer($contents, ‚component‘);

Tento příkaz načte proměnnou $contents do části dokumentu s názvem component. Nakonec 
aktivujeme událost onAfterDispatch, spustíme pluginy, a pokud program odlaďujeme, zazna-
menáme průchod bodem afterDispatch. Nyní máme v dokumentu výstup komponenty a jsme 
připraveni vkládat další části stránky.

Vykreslete stránku
Další část souboru index.php je zde:

// Render the application.
$app->render();

V tomto okamžiku máme výstup z komponenty, ale nemáme k dispozici jakékoliv formátování 
a nemáme další obsah stránky, jako jsou moduly nebo zprávy.
Výpis 3.14 ukazuje, jak vypadá metoda $app->render().

Výpis 3.14 Metoda render() třídy JSite
public function render()
{
 $document = JFactory::getDocument();
 $user = JFactory::getUser();
 // get the format to render
 $format = $document->getType();
 switch ($format)
 {
  case ‘feed’:
   $params = array();
   break;
  case ‘html’:
   default:
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   $template = $this->getTemplate(true);
   $file = JRequest::getCmd(‘tmpl’, ‘index’);
   if (!$this->getCfg(‘offline’) && ($file == ‘offline’)) {
    $file = ‘index’;
   }
   if ($this->getCfg(‘offline’) && !$user->authorise(‘core.admin’)) {
    $uri = JFactory::getURI();
    $return = (string)$uri;
    $this->setUserState(‘users.login.form.data’, array( ‘return’
 => $return));

    $file = ‘offline’;
    JResponse::setHeader(‘Status’, ‘503 Service Temporarily
 Unavailable’, ‘true’);

   }
   if (!is_dir(JPATH_THEMES.DS.$template->template) && !$this->
getCfg(‘offline’)) {

    $file = ‘component’;
   }
   $params = array(
   ‘template’ => $template->template,
   ‘file’ => $file.’.php’,
   ‘directory’ => JPATH_THEMES,
   ‘params’ => $template->params
   );
   break;
 }
 // Parse the document.
 $document = JFactory::getDocument();
 $document->parse($params);
 // Trigger the onBeforeRender event.
 JPluginHelper::importPlugin(‘system’);
 $this->triggerEvent(‘onBeforeRender’);
 $caching = false;
 if ($this->getCfg(‘caching’) && $this->getCfg(‘caching’,2) == 2 &&
 !$user->get(‘id’)) {

  $caching = true;
 }
 // Render the document.
 JResponse::setBody($document->render($caching, $params));
 // Trigger the onAfterRender event.
 $this->triggerEvent(‘onAfterRender’);
}

Začínáme tím, že získáme dokument, uživatele a typ nebo formát dokumentu. Na základě for-
mátu provedeme další zpracování v příkaze switch. V našem příkladě je typem dokumentu html, 
takže získáme šablonu a nastavíme pole $params.
Po příkazu switch voláme metodu parse() dokumentu, jak ukazuje výpis 3.15. Všimněte si, že 
když je typ dokumentu html, objekt dokumentu je typu JDocumentHTML (libraries/joomla/
document/html/html.php).
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Výpis 3.15 Metoda parse() třídy JDocumentHTML
public function parse($params = array()) {
 return $this->_fetchTemplate($params)->_parseTemplate();
}

První část příkazu načítá šablonu a odpovídající jazykový soubor. Protože metoda _fetchTem-
plate() vrací aktuální objekt, můžeme použít řetězení metod a následně volat metodu_parse-
Template(). Řetězení metod si probereme v příloze A. Metoda _parseTemplate(), jak ukazuje 
výpis 3.16, prohledává soubor index.php šablony a vytváří pole s prvky jdoc:include.

Výpis 3.16 Metoda _parseTemplate() třídy JDocumentHTML
protected function _parseTemplate()
{
 $matches = array();
 if (preg_match_all(‘#<jdoc:include\ type=”([^”]+)” (.*)\/>#iU’,
 $this->_template, $matches))

 {
  $template_tags_first = array();
  $template_tags_last = array();
  // Step through the jdocs in reverse order.
  for ($i = count($matches[0]) - 1; $i >= 0; $i-- )
  {
   $type = $matches[1][$i];
   $attribs = empty($matches[2][$i]) ? array() :
 JUtility::parseAttributes($matches[2][$i]);

   $name = isset($attribs[‘name’]) ? $attribs[‘name’] : null;
   // Separate buffers to be executed first and last
   if ($type == ‘module’ || $type == ‘modules’)
   {
    $template_tags_first[$matches[0][$i]] = array(‘type’ =>
 $type, ‘name’ => $name, 

    ‘attribs’ => $attribs);
   }
   else
   {
    $template_tags_last[$matches[0][$i]] = array(‘type’ =>
 $type, ‘name’ => $name, 

    ‘attribs’ => $attribs);
   }
  }
  // Reverse the last array so the jdocs are in forward order.
  $template_tags_last = array_reverse($template_tags_last);
  $this->_template_tags = $template_tags_first + $template_tags_last;
 }
 return $this;
}

Klíč k porozumění této metodě spočívá v příkazu preg_match_all. Jeho sestavení je kompli-
kované, ale jeho činnost lze vysvětlit jednoduše. Tento příkaz vytváří tři pole. Prvním z nich 
je seznam všech elementů jdoc:incude v souboru šablony, který se ukládá do $matches[0]. 
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Druhé pole obsahuje ke každému z těchto elementů seznam atributů type a ukládá se do prvku 
$matches[1]. Typem bývá obvykle head, modules, messages, debug nebo component. Třetím 
polem je seznam ostatních atributů, které následují po atributu type daného elementu. Ukládá 
se do prvku $matches[2]. 
Tyto informace používá smyčka příkazu for, která vytváří asociativní pole s položkami type, 
name a attribs a která je dále ukládá do pole _template_tags proměnné $document jako 
$this->_template_tags.
Nyní jsme již připraveni stránku sestavit a každou její součást umístit na odpovídající místo 
v šabloně.
Po návratu do metody render() třídy JSite spustíme systémovou událost onBeforeRender 
a zkontrolujeme, zda byla tato stránka umístěna do vyrovnávací paměti.
Poté provedeme následující řádek programu:

JResponse::setBody($document->render($caching, $params));.

V něm nastavujeme pole objektu JResponse pomocí metody render() třídy JDocumentHTML. 
Tato metoda obsahuje kód, který je zobrazen na výpisu 3.17.

Výpis 3.17 Metoda render() třídy JDocumentHTML
public function render($caching = false, $params = array())
{
 $this->_caching = $caching;
 if (!empty($this->_template))
 {
  $data = $this->_renderTemplate();
 }
 else
 {
  $this->parse($params);
  $data = $this->_renderTemplate();
 }
 parent::render();
 return $data;
}

Nejdůležitější řádek tohoto kódu je zvýrazněn a volá metodu _renderTemplate(). Ta prochází 
pole, které jsme vytvořili již dříve v $document->_template_tags, což ukazuje výpis 3.18.

Výpis 3.18 Metoda _renderTemplate() třídy JDocumentHTML
private function _renderTemplate() {
 $replace = array();
 $with = array();
 foreach($this->_template_tags AS $jdoc => $args)
 {
  $replace[] = $jdoc;
  $with[] = $this->getBuffer($args[‘type’], $args[‘name’],$args[‘attribs’]);
 }
 return str_replace($replace, $with, $this->_template);
}
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ANALÝZA PROVÁDĚCÍHO CYKLU SYSTÉMU JOOMLA!

Zde je klíčový řádek:
$with[] = $this->getBuffer($args[‚type‘], $args[‚name‘],$args[‚attribs‘]);

Vzpomeňte si na to, že položka template_tags obsahuje pole s informacemi o komponentě, 
modulech, záhlaví, zprávách a o ladění. To vše se v ní zpracovává a ukládá se do pole $with.
Komponenta je již zpracovaná, takže se pouze zkopíruje z pole $contents. Prvky jdoc:include 
modulů jsou obvykle zpracovány podle svých pozic. Pokud je to tak, potom každý modul přiřa-
zený dané pozici a položce nabídky se provede a jeho výstup se umístí do pole $with. Podobně 
se zpracovávají prvky head, messages a debug.
Poslední řádek provádí příkaz pro nahrazování řetězců a vkládá aktuální zobrazovaný textový 
výstup každého elementu modulu, komponenty, zprávy, záhlaví nebo odlaďování do aktuálního 
souboru šablony. V tomto okamžiku jsou prvky stránky formátovány uvnitř šablony a jsou při-
praveny k odeslání prohlížeči.
Důležitým výsledkem tohoto způsobu zpracování je, že se modul provádí pouze v případě, že je 
přiřazen na pozici v šabloně. Nedochází proto ke ztrátě výkonu u modulů, které jsou přiřazené 
jiným pozicím nebo položkám nabídky.
Nyní se vracíme do metody render() třídy JDocumentHTML o úroveň výše a provedeme metodu 
render() její nadřazené třídy JDocument (libraries/joomla/document/document.php). Tato 
metoda nastavuje modifikované datum a typ obsahu pro záhlaví dokumentu. Pak vrací proměn-
nou $data, která obsahuje soubor index.php dané šablony s obsahem stránky, který je rozmístěn 
podle jednotlivých elementů jdoc:include.
Vzpomeňte si, že tato část programu začínala následujícím řádkem kódu z metody render() 
třídy JSite:

JResponse::setBody($document->render($caching, $params));

Zde jsme dokončili tuto část příkazu: $document->render($caching, $params). Poslední věcí, 
kterou bychom měli udělat, je předat výsledek metodě JResponse::setBody(). Tato metoda je 
zobrazena ve výpisu 3.19.

Výpis 3.19 Metoda setBody() třídy Response
public static function setBody($content)
{
 self::$body = array((string) $content);
}

Její činnost je jednoduchá. Umísťuje výsledný text do pole $body své třídy.
Poslední věcí, kterou musí metoda render() udělat, je spustit systémovou událost onAfterRen-
der. Tím se vracíme k souboru index.php na nejvyšší úrovni.

Výstup stránky
Nakonec musíme odeslat výstup prohlížeči. Když se podíváme na konec souboru index.php, 
uvidíme zde kód, který je ve výpise 3.20.
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Výpis 3.20 Konec souboru index.php
// Mark afterRender in the profiler.
JDEBUG ? $_PROFILER->mark(‘afterRender’) : null;
// Return the response.
echo $app;

Podobně, jako v minulém případě zaznamenává příkaz JDEBUG bod afterRender do profilace 
aplikace. Poslední řádek echo $app to dělá chytrým způsobem. Vzpomeňte si, že $app je objekt 
třídy JSite. Příkaz echo se používá k odesílání textu prohlížeči. Jaký význam má používání 
příkazu echo s objektem?
Odpověď je jednoduchá: Použijete-li příkaz echo s objektem a má-li tento objekt speciální 
metodu s názvem __toString(), spustí se tato metoda automaticky. V opačném případě vrací 
příkaz echo pouze název třídy.
Když se podíváme na třídu JSite (‚includes/application.php‘), žádnou metodu __toString() 
zde nenajdeme. Tím se nemusíme trápit. Když se podíváme na nadřazenou třídu třídy JSite, 
což je JApplication (libraries/joomla/application/application.php), uvidíme, že metodu 
__toString() má a že ji třída JSite dědí, jak ukazuje výpis 3.21.

Výpis 3.21 Metoda __toString() třídy JApplication
public function __toString()
{
 $compress = $this->getCfg(‚gzip‘, false);
 return JResponse::toString($compress);
}

Tato funkce pro změnu volá metodu toString() třídy JResponse, která provádí to, co uka-
zuje výpis 3.22.

Výpis 3.22 Metoda toString() třídy JResponse 
public static function toString($compress = false)
{
 $data = self::getBody();
 // Don’t compress something if the server is going to do it anyway. Waste 
of time.
 if ($compress && !ini_get(‘zlib.output_compression’)&& ini_get(‘output_han-
dler’)!=’ob_gzhandler’) {
  $data = self::compress($data);
 }
 if (self::allowCache() === false) {
  self::setHeader(‘Cache-Control’, ‘no-cache’, false);
  // HTTP 1.0
  self::setHeader(‘Pragma’, ‘no-cache’);
 }
 self::sendHeaders();
 return $data;
}
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ZÁSADY VYTVÁŘENÍ NÁZVŮ (TRADIČNÍ MOUDROST?)

Tato metoda
1. Ukládá základní text stránky do proměnné $data
2. Kontroluje, zda se má stránka komprimovat či nikoliv
3. Kontroluje používání mezipaměti a podle toho nastavuje záhlaví stránky
4. Odesílá záhlaví stránky
5. Vrací proměnnou $data, která obsahuje celou stránku

Obsah proměnné $data je pak předán zpět příkazu echo, který jej odesílá prohlížeči.

Shrnutí relace Joomla!
To byl pěkný kus práce – zobrazit takovou stránku! Co jsme se naučili?
Viděli jsme, že několik prvních kroků v procesu spočívalo pouze v získání umístění souborů, 
načtení frameworku Joomla! a určení, zda relaci začínáme nebo v nějaké pokračujeme. Pak 
jsme nalezli a spustili komponentu. Poté jsme spustili všechny moduly a vše vložili do souboru 
šablony. Nakonec jsme to vše odeslali prohlížeči.
Zároveň jsme aktivovali události, které budou zpracovány v pluginech.
I když každý z těchto kroků obsahuje značné množství kódu, je uspořádán do relativně malého 
počtu metod vysoké úrovně, kdy můžeme každou z nich podle potřeby rozbalit na metody 
nižší úrovně. Metody vyšších úrovní jsou strukturovaně uspořádány tak, abychom ve kterékoliv 
dané fázi procesu pracovali vždy jen s jednou úlohou. Tento proces je znázorněn v diagramu 
na obrázku 3.9.
Z tohoto přehledu můžeme rovněž vidět, že je systém Joomla! navržen tak, aby pomocí CMS 
dokázal jednoduchým způsobem včlenit do frameworku různá rozšíření. Komponenty, moduly, 
pluginy a šablona se spouštějí v jasně definovaných bodech procesu a neděláme naprosto žádný 
rozdíl mezi klíčovými rozšířeními, která obsahuje standardní instalace a rozšířeními od jiných 
dodavatelů. Se všemi se zachází naprosto stejně, což umožňuje jejich bezproblémovou činnost.

Zásady vytváření názvů 
(tradiční moudrost?)
Jednou ze strategií, která usnadňuje čtení a chápání základního kódu systému Joomla!, je použí-
vání zásad pro vytváření názvů souborů a složek. Jeden příklad jsme viděli v předchozí kapitole. 
Vzpomeňte si, že jsme obdrželi název komponenty z metody route() – v našem případě com_
content. Jakmile jsme znali tohle, systém Joomla! „věděl“, že soubor s názvem content.php má 
hledat ve složce components. Tato logika je uvnitř systému Joomla! pevně zakódovaná. Takže pro 
kteroukoliv komponentu známe soubor, který je třeba načíst, aby se mohla komponenta provést.
Jakmile tuto konvenci známe, je jednoduché prozkoumávat existující komponenty a také rozu-
mět tomu, jak vytvářet komponenty nové. Víme, kde hledat složku s názvem, jako je třeba com_
mycomponentname, a v ní soubor s názvem mycomponentname.php. Také víme, že pokud Joomla! 
narazí na adresu URL, ze které obdržíme volbu s názvem com_mycomponentname, bude tento 
soubor proveden.
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